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Amint azt a legutóbbi számunkban jeleztük már, s mi-
ként azt, remélem, sokan felfedezték az Interneten ke-
resgélve: 2014-re megújult az Élet és Tudomány honlap-
ja. A korábbinál jóval frissebb képi világgal, valamint át-
láthatóbb szerkezettel, köny-
nyebben kezelhető tar -
tal mi kínálattal az a cé-
lunk, hogy a világhálón 
is hangsúlyosabbá tegyük 
a jelenlétünket. 

Az Élet és Tudomány je-
lenleg piacvezető a ma-
gyar nyelvű és tartalmi 
kínálatú nyomtatott isme-
retterjesztő sajtóban, hi-
szen éves szinten lapunkat 
olvassák a legtöbben és leg-
gyakrabban, s hatókörünk 
átnyúlik a határon túli ma-
gyar lakta területekre is.  

Kedves Olvasónk!
Az új honlap révén a digitális hatékonyságunkat is nö-
velni szeretnénk. 

Nem kívánunk azonban versenybe szállni az internetes 
tudományos hírpiacon, nem ígérünk tehát valamiféle új 
ismeretterjesztő hírportált. A célunk sokkal inkább az, 
hogy minden napra legalább egy olyan izgalmas, tartal-
mas olvasnivalót kínáljunk, amely korábban már megje-

lent lapszámaink egyiké-
re épül, s amely vonzó le-
het a közösségi oldala-
kon a megosztásra, a 
kommentárok hozzáfű-
zésére, a téma felhasz-
nálók általi továbbgon-
dolására.

S nem utolsósorban: 
szeretnénk, ha vonzób-
bá váló internetes kül-
sőnk a nyomtatott lap 
megvételére, előfize-
tésére is újabb és újabb 
Olvasókat csábítana 
szellemi körünkbe!

GÓZON ÁKOS
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Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS:  186

A sorozat elemeihez hármat 
adunk és szorozzuk kettQvel:

(0 + 3) X 2   =   6
(6 + 3) X 2   = 18
(18 + 3) X 2 = 42
(42 + 3) X 2 = 90
(90 + 3) X 2 =186

ERPSÍTÉS: É

Minden sorban és 
oszlopban van egy „kövér”, 
egy „normális” és egy 
„sovány” figura...

Minden sorban és oszlopban 
színezve van vagy a háttér, 
vagy a figura, vagy a figura 
körvonala...

Minden sorban és oszlopban 
elQfordul ez a három szín: 
kék, zöld, piros...

Minden sorban és 
oszlopban van egy „álló”, 
egy „fekvQ” és egy „ferde” 
helyzet_ figura.

HAJRÁ: E

A többi járm_ esetében elQre 
kell kifizetni az utazás díját, 
míg a taxi esetében az utazás 
befejezésekor.
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Az 1. heti lapban bemuta-
tott fejtörQk megoldása:
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A két felsQ mérleg egyensúlyban van

Melyik hiányzik a sorozatból? 

Hány kell az alsó mérleg jobb oldali serpenyQjébe,
hogy az is egyensúlyban legyen? 
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	 Elhízás	ellen	
bélbaktériumokkal?

Az utóbbi években egyre több tu-
dományos vizsgálat foglalkozik 
azzal a kérdéssel, hogy miként be-
folyásolja egészségünket az emberi 
bélcsatornában élő, több mint 400-

féle baktériumfaj. Aktívan kutatják 
egyebek között, hogy mely fajoknak 
van fontos szerepe az elhízás kialakulá-
sában. 

Az elhízásért számos tényező együt-
tesen felel, bélbaktériumaink pedig 
csak az egyik faktort jelentik ebben az 
összetett folyamatban. A túlsúly ne-
gatív, káros egészségügyi hatásai és a 
túlsúlyosok számának növekedése miatt 
azonban egyre több kutató foglalkozik 
a bélbaktériumok elhízásban betöltött 
szerepével (elsősorban persze az USA-
ban, ahol egyenesen „elhízásjárványról” 
beszélnek).  

A bélbaktériumok, az étrend és a test-
súly alakulásának összefüggéseit pró-
bálta feltárni egy, a Science-ben nem-
rég megjelent új tanulmány is. A Saint 
Louis-i Washington Egyetemen dolgozó 
Vanessa Ridaura és kollégái egerekkel, il-
letve négy női ikerpárral végezték el kí-
sérleteiket. A 21 és 32 év közötti ikerpá-
rok egyik tagja elhízott, míg a másikuk 
vékony volt – a testsúlyt érintő jelentős 
különbségek az ikerpárok körülbelül 
hat százalékára jellemzők. A kutatás-
hoz azért épp ikreket választottak, mert 
őket hasonló gyermekkori környezet és 
étrend jellemezte (a súlybeli különbsé-
gekért így nagyobb eséllyel felelhetett 
bélbaktérium-közösségeik eltérő össze-
tétele). A testsúlyt befolyásoló öröklött 
tényezőket pedig egy egypetéjű ikerpár 
beválasztásával próbálták kizárni. 

Az ikrek bélbaktériumait a székletük-
ből nyerték ki, majd olyan egerek bél-
csatornájába juttatták be, amelyeket ko-
rábban baktériummentes környezetben 
tartottak. Az emberi bélbaktériumok 
néhány nap elteltével benépesítették az 
egerek bélcsatornáit, így meg lehetett fi-
gyelni, hogy azonos étrend mellett elté-
rő hatást gyakorolnak-e a súlygyarapo-
dásra az ikerpárok túlsúlyos, illetve vé-
kony tagjaiból származó baktériumok. 
A vékony ikrek bélbaktériumait kapó 
egerek vékonyak maradtak, a túlsú-
lyos ikrek bélbaktériumait kapó állatok 
viszont 10 százalékos átlagos súlygyara-
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podást mutattak, annak ellenére, hogy 
mindkét csoport azonos mennyiségű, 
alacsony zsír- és magas rosttartalmú 
diétát kapott. Sőt, az utóbbi csoport-
nál 15 nap elteltével olyan anyagcse-
rezavarok is jelentkeztek, amelyek az 
inzulinrezisztenciával függenek össze. 
(A cukorbetegeknél előforduló inzu-
linrezisztencia során a sejtek megfelelő 
mennyiségű inzulin jelenlétében sem 
képesek felvenni a vércukrot – a glü-
kózt –, ezért „éheznek”).

A kutatók ezután arra is kíváncsiak 
voltak, hogy mi történik, ha az im-
már eltérő bélbaktériumokkal rendel-
kező, vékony és túlsúlyos egérpárokat 
közös ketrecbe helyezik. Az egerekre 
ugyanis jellemző egymás székletének 
elfogyasztása (a koprofágia), ezért kö-
zös ketrecben a bélbaktériumaik cseré-
je is végbemehet. Ezt először a korábbi 
kísérlettel megegyező, alacsony zsír- és 
magas rosttartalmú, egészséges étrend 
mellett próbálták ki. Azt tapasztalták, 
hogy valóban lezajlik a baktériumcse-
re, de ez csak az egyik irányban megy 
végbe. A vékony egerek bélbaktériu-
mai sikeresen benépesítették a súly-
gyarapodásra hajlamosított egerek 

bélcsatornáját, aminek eredményeként 
ezek az egerek végül mégsem híztak el. 
A másik irányban viszont nem zajlott le 
ugyanez, így a vékony egerek nem híz-
tak el túlsúlyos társaik bélbaktériumai 
miatt.

Ezt követően egy harmadik kísér-
letet is elvégeztek, amelyben a tipikus 
amerikai étrendre hasonlító, magas 
zsír- és alacsony rosttartalmú, egész-
ségtelenebb diétára váltottak. A közös 
ketrecben tartott egérpároknál ekkor 
nem ment végbe a korábbi, egyirányú 
baktériumkolonizáció, a súlygyarapo-
dásra hajlamosított egerek pedig el-
híztak. Az ikerpárok vékony tagjaitól 
származó bélbaktériumok elhízás el-
leni védő hatása tehát étrendfüggőnek 
bizonyult, és csak az egészségesebbnek 
tekintett, alacsony zsír- és magas rost-
tartalmú táplálék mellett volt megfi-
gyelhető. 

„Az egészséges táplálkozás elősegíti, hogy 
a vékony testalkattal összefüggő bélbaktériu-
mok gyorsan elterjedjenek a bélcsatornában. 
A telített zsírokban gazdag és a zöldségek-
ben, gyümölcsökben szegény étrend ellen-
ben gátolja ezeknek a baktériumoknak a 
megtelepedését” – fejtette ki beszámoló-

Az ikerpár kövér tagjaiból származó bélbaktériumok hatására elhíztak az egerek, a vékony ikrek 

baktériumait kapó egerek viszont nem. Alul: egészséges diéta mellett a vékony egerek baktériumai 

védtek az elhízástól, egészségtelen diéta mellett pedig nem.

bélbakté-
riumok  
átvitele

bélbakté-
riumok  
átvitele
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lenleg több mint 400 hasonló intézet 
működik világszerte, hazánkban a fő-
városi mellett tavaly óta Szegeden, idén 
augusztus óta pedig Miskolcon is lehe-
tőségük van az érdeklődőknek a kínai 
kultúra fellegváraként létrejött közpon-
tok látogatására. A programkínálatban 
többek között tajcsioktatás, kalligráfiai, 

de ingyenes kínai nyelvtanfolyamok is 
szerepelnek. 

Hazánkban a Konfuciusz Intézet 30 
anyanyelvi szaktanára 18 gimnázium-
ban 2500 diákot tanít kínai nyelvre, de 
mint azt Hamar Imre igazgató kiemelte, 
az érdeklődés az utóbbi években jelentő-
sen növekszik, amely részben a gazdasá-
gi és kulturális kapcsolatok bővülésével, 
részben a globalizációs folyamat gyor-
sulásával magyarázható. Húsz évvel ez-
előtt csak a követségeken lehetett ázsiai 
emberekkel találkozni, míg manapság a 
fiatalok rendszeresen járnak kínai üzle-
tekbe vagy éttermekbe. A kínai napele-
mek térhódítása vagy éppen a december 
2-án útnak indult Csang’o-3 űrszonda, 
amely az első kínai holdjárót szállította, 
azt jelzik, hogy a „sárkányok földjén” 
élő szakemberek komoly vetélytársai 
lesznek az „ázsiai tigriseknek”. 

A tudományos és kulturális együtt-
működések kialakításához azonban a 
nyelvismeret alapvető feltétel. Nyelvta-
nuláskor elsősorban a zenei hangsúlyok 
helyes használata, illetve a sok írásjegy 
és a mögöttes tartalmak memorizá-
lása okozhat problémát. Az egy évvel 
korábbi megállapodásnak megfelelően 
éppen novemberben lett a Konfuciusz 
Intézet a kínai nyelvtanárok regionális 
központja, ahová az egész közép-eu-
rópai térségből érkeznek pedagógusok 

jában Jeffrey I. Gordon, a kutatócsoport 
vezetője. A bélbaktériumok és az étrend 
között fennálló kölcsönhatások az ered-
mények alapján kulcsfontosságúnak 
tűnnek az elhízás kialakulása szem-
pontjából. Ha sikerül alaposabban is fel-
tárni, hogy a különféle baktériumfajok 
milyen élelmiszerek mellett védhetnek 
az elhízás ellen, az a probiotikumok 
újabb generációjának kifejlesztését is le-
hetővé teheti. Az újfajta mikrobiális ét-
rend-kiegészítők kifejezetten az elhízás 
megelőzésében vagy annak hatékony 
kezelésében segíthetnének.
Forrás:http://news.wustl.edu/news/Pages/25786.aspx,
http://www.sciencemag.org/content/ 341/  6150/1241214

	 Tanulni	és	gondolkodni	–	
90	éves	a	Távol-Keleti	
Intézet

Kr. e 500 körül a dél-uráli úgy-
nevezett szauromata-kultúrában, 
az ősiráni népek körében meg-
jelent az előmagyar népesség. 

A Kárpát-medencében ekkor szkíta 
lovasnomádok éltek, míg a Távol-
Kele ten a Kr. e. 551-től Kr. e. 479-ig élt 
Konfuciusz tanai terjedtek. 2500 évvel 
később, napjainkban akár a Mester gon-
dolatainak fordításbeli különbségei is jól 
példázzák, hogy a kínai nyelv elsajátítá-
sához elengedhetetlenül fontos annak a 
kulturális közegnek a megismerése is, 
amelyben a nyelv kifejlődött.

„Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló 
fáradság; gondolkodni és nem tanulni pe-
dig veszedelmes” – Konfuciusz: Lun jü 
(Tőkei Ferenc fordítása). E filozófia je-
gyében ünnepelte 90 éves fennállását az 
ELTE Bölcsészettudományi Kar Távol-
Keleti Intézete, amelynek jelenleg mint-
egy 500 hallgatója van. Felüket japán 
szakon oktatják, míg a kínain 150-en, 
a koreain 100-an tanulnak. Természe-
tesen mongolisztikai és tibetológiai té-
mákon is dolgoznak néhányan. 

Az oktatók tudományos munkáikban 
többek között a kínai sírokból előkerült 
jogi szövegekkel, az elméleti nyelvészet 
sinológiában megjelenő problémáival, 
vagy például a buddhizmus egy spe-
ciális ágával, a Huayan-iskola tanaival 
foglalkoznak. Ez utóbbi lényegében a 
sokféleség és az összefüggések jelentősé-
gét hangsúlyozza, valamint az ezekben 
megjelenő egységet hirdeti. Jól össze-
cseng ezzel a gondolattal a Konfuciusz 
Intézet létrejötte és tevékenysége, amely 
a Távol-Keleti Intézettel együttműköd-
ve 2006 óta igyekszik megismertetni 
a kínai kultúrát Magyarországon. Je-
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továbbképzésre. A Konfuciusz Intézet 
nemcsak saját, magyar nyelvű tanköny-
vére, hanem arra az évente mintegy 50 
kulturális rendezvényre is joggal büszke 
lehet, amelyen látogatók sokasága is-
merheti meg Kína változatos történel-
mét, gasztronómiai és művészeti hagyo-
mányait. Az Intézetben rendszeresen 
tartanak ismeretterjesztő előadásokat, 
amelyeken a tradicionális hangszerek-
től, a kortárs kínai filmművészeten át 
akár a gazdaság legfontosabb ágazata-
ival is behatóan megismerkedhetnek a 
látogatók. 

A Távol-Keleti Intézet megalapításá-
nak 90. évfordulóján tartott konferen-
cián köszöntötték a szintén 90. születés-
napját ünneplő Csongor Barnabás pro-
fesszort is. Az ELTE BTK Kelet-ázsiai 
Tanszék nyugalmazott docense 1963 
és 1983 között állt az intézmény élén. 
A magyar közönség az ő fordításában 
olvashatta számos kínai költő verseit, 
de neki köszönhetjük klasszikus kínai 
irodalom két népszerű alkotásának ma-
gyar szövegét is: a Vízparti Történetet és 
a Nyugati Utazás, avagy a Majomkirály 
története című írást. Utóbbi történetet  
Vu Cseng az  1500-as években jegyezte 
le Hszüan-cang buddhista zarándok úti 
jegyzetei, életrajza és a róla fennma-
radt mesék, legendák felhasználásával. 
Hszüan-cang 629-ben egyedül indult 
útnak a közép-ázsiai sivatagokon át In-
diába, majd 16 év után tért vissza Kína 
akkori fővárosába, Csang-anba, ahol a  
buddhizmus egyik legjelentősebb for-
dítócsoportját szervezte meg. Minden 
bizonnyal még a sinológiában kevésbé 
jártas magyar olvasók számára sem is-
meretlen a Nyugati utazás lírai adaptá-
ciója, amely Szabó Lőrinc nevéhez fű-
ződik. A költő Szun Vu Kung lázadása 
című verse a regény első hét fejezetét 
dolgozza fel. 

Csongor Barnabás professzor színes 
egyéniségére jellemző, hogy az iro-
dalmi alkotásokon túl gasztronómi-
ai összefoglalást is készített A kínai 
konyha: Aladdin konyhája címmel. 
„Minden idegen kultúrával való is-
merkedés félreértések sorozatának 
lehetőségét rejti magában. Ezek fel-
számolása a kultúra alapos megisme-
résének útja. A kínai nyelv nagyon 
sok szinonimát, metaforát és allegóri-
át használ, ezért fontos az írásjegyek 
és a szavak ismeretén túl elmélyedni 
a kínai kultúra hagyományaiban is” 
– hangsúlyozta Csongor Barnabás a 
jubileumi konferencián.

Kővágó AngélA
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Napjainkban – a megfigyelésen 
alapuló tipológiai osztályozás 
mellett – a modern műszeres 

analitikai eszközökkel meghatározott 
ásvány- és kőzettani, kémiai tulajdon-
ságok adnak támpontot a proveniencia 
vizsgálatoknak. Mind a pattintott, 
mind a csiszolt kőeszközök nyersanya-
gai eredeti állapotukban elemezhetők, 
mivel az eszközkészítés során a törés, 
csiszolás, polírozás a kémiai és ásvá-
nyos összetételre nincsenek hatással. 
Ez azt jelenti, hogy a leletek összetétele 
és annak jellegzetességei alapján – kel-
lő összehasonlító anyag birtokában – a 
nyersanyaglelőhelyek jó eséllyel meg-
határozhatók. Az elemzés legfőbb 
korlátja, hogy az ép for-
mában fennmaradt kőesz-
közök és a különlegesen 
ritka, távoli eredetű nyers-
anyagok esetében a ron-
csolással járó vizsgálat 
megengedhetetlen.

Roncsolás nélkül
A kutatóreaktorokból ki-
vezetett neutronnyalábok 
több szempontból alkal-
masak roncsolásmentes 
anyagvizsgálatok elvég-
zésére. Az efféle mérési el-
járások a neutronok kü-
lönböző kölcsönhatásait 
használják fel az anyag tu-
lajdonságainak (elemösz-
szetételének, mikroszko-
pikus szerkezetének) meg-
ismerésére.

OBSZ ID IÁN 	KVESZKÖZÖK 	A 	KÁRPÁTOKON 	 INNEN 	ÉS 	TÚL

TdZ	ÉS	VÍZ	
TALÁLKOZÁSA		

Az	Wskori	ember	különbözW	kWzetekbWl	készítette	munkaeszközeit.	
Az	erre	legalkalmasabb	nyersanyagokat	a	mai	kWzettani	és	kémiai	
tudás	híján	is	kitenWen	ismerte,	lelWhelyeit	felkutatta,	még	ha	azok	
nem	lakóhelye	közvetlen	közelében,	hanem	esetenként	attól	jóko-
ra	távolságban	helyezkedtek	is	el.	A	lehetséges	nyersanyagforrá-
sok	társítása	a	régészeti	leletekkel	–	a	proveniencia	vizsgálat	–	a	

régészettudományok	egyik	fW	kérdésköre.

A neutronok – elektromosan semle-
ges részecskék – mélyen be tudnak 
hatolni a vizsgálandó mintába, és út-
juk során magreakciókban vesznek 
részt, befogódnak az atommagokba 
vagy szóródnak rajtuk. 

A neutronnyalábok viszonylag kicsi 
(107–109 cm-2·s-1) intenzitása miatt 
semmilyen látható vagy mikroszko-
pikus károsodás nem keletkezik a 
mintákban. A neutronbefogás által 
keltett radioaktivitás kismértékű, és a 
legtöbb esetben néhány napon belül a 
kimutathatóság szintje alá csökken, 
tehát a vizsgált tárgyat nyugodt szív-
vel visszaadhatjuk a múzeumnak 
vagy a gyűjtőnek.

A hideg-, termikus- vagy rezonan-
cia-neutronok befogódását követően 
az atommagok karakterisztikus gam-
ma-sugárzást bocsátanak ki. A gam-
ma-fotonok detektálásával következ-
tethetünk a vizsgált minta elem- vagy 
izo tóp  össze tételére a neutronnyaláb 
méretétől függő, legföljebb néhány 
köb centiméteres térfogatrészben. Ez a 
fizikai jelenség a prompt-gamma aktivá-

ciós analízis (PGAA) elvi alapja. 
A PGAA-módszer a különféle, 
régészetben előforduló anya-
gok (kőzetek, kerámiák, fémek, 
üvegek) esetében általában 
nagy biztonsággal határozza 
meg a fő összetevők és bizo-
nyos nyomelemek mennyi -
ségét. Egyedülállóan alkalmas 
mikrogrammnyi mennyiségű 
hidrogén és a bór mennyiségi 
mérésére.

A Budapesti Neutron Központ-
ban évtizedes hagyományai 
vannak a különböző neutron-
analitikai módszerek alkalma-
zásának a kulturális örökség 
ku ta tá sában. Az elmúlt 15 év-
ben a Budapesti Kutatóreaktor 
hideg  neut ron-nyalábjára tele-
pített PGAA-mérő rendszerrel 
nemzetközileg is jelentős, régé-

K62874, K100385

Obszidián magkQ mérése a nagy minták elemzésére 
alkalmas mintakamrában

KözépsQ neolit korú, C1 típusú obszidiánpenge. 
A leletet forrása: Piskolt, Szatmár-megye, 
Románia (a Nagykárolyi Városi Múzeum 

tulajdona, Románia)
(DRAGOS GEORGESCU FELVÉTELE)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/2  39

pontos kémiai összetétele. Ugyanak-
kor, nem minden vulkáni üveg obszi-
dián, és ezek közül sem mindegyik al-
kalmas kőeszközök készítésére.

Különleges képződési körülményei 
folytán jól behatárolható régiókban 
fordul elő: egykori, „fiatal” vulkáni 
tevékenységgel jellemezhető sziget-
ívek mentén, a szárazföldnek a ten-
gerrel tektonikusan érintkező pere-
mén keletkezik. A világon szinte min-

denhol találhatunk obszidiánt, az An-
doktól, Japánon át Új-Zélandig. 
Magyarország területén a harmadidő-
szak végén képződött, a leírtakhoz ha-
sonló geológiai viszonyok között.

A nemzetközi szakirodalomban 
meghonosodott kárpáti obszidián elne-
vezés megtévesztő, hiszen nem a Kár-
pátokban, hanem a Tokaj–Eperjesi-
hegységben fordul elő. A kárpáti ob-
szidiánok régészeti és földtani kutatása 
az 1860-as években kezdődött, első-
sorban Rómer Flóris és Szabó József út-
törő régészeti és geológiai (mai érte-
lemben véve archeometriai) munkás-
sága által. Az 1970-es évek végére, 
több műszeres analitikai vizsgálatsoro-
zat eredményeként – elsősorban Willi-
ams Thorpe és T. Biró Katalin nyomán 
– a kárpáti obszidián nyersanyagforrá-
sait egyértelműen el lehetett különíte-
ni egymástól, akárcsak a mediterrán 
régió többi előfordulásától. Az alkal-
mazott módszerek között optikai 
emis sziós spektroszkópiai (OES), neut-
ronaktivációs analízis (NAA) és rönt-

gen fluoreszcens analízis (XRF) szere-
pelt. Ezek a vizsgálatok azonban álta-
lában a leletek valamilyen mértékű 
roncsolásával jártak együtt.

Mai tudásunk szerint a kárpáti obszi-
diánnak három fő típusa van. A leg-

szetileg fontos archeometriai eredmé-
nyeket értünk el, egyebek között a 
pattintott és csiszolt kőeszközök ere-
detvizsgálatában (lásd: Élet és Tudo-
mány, 2004/51–53. – A szerk.). 

KWzetolvadék
A pattintott kőeszközök nyersanyagai 
közül az egyik legkedveltebb az obszi-
dián volt. Már az őskőkortól (paleo li ti-
kum, Magyarország területén körül-
belül 400 000 évvel 
ezelőttről) kezdődően az ős-
koron át (neolitikum, Kr. e. 
VI. évezredtől) egészen a 
bronzkorig (Kr. e. III–II. év-
ezred) készítettek belőle 
pengéket, nyílhegyeket. Az 
obszidián nemcsak rendkí-
vül kemény, de különlege-
sen szép, üvegszerű anyag. 
Egyes kultúrákban mágikus 
erőt tulajdonítottak neki. 

Az obszidián valójában 
nem más, mint hirtelen 
megszilárdult kőzetolvadék, 
üveg, amelynek nincs kiala-
kult kristályszerkezete, nincs 
szerkezeti képlettel leírható 

385

Az obszidián geológiai lelQhelyei a Földön, H. Pollman nyomán. A MNM Litotéka gy_jteményében is 
megtalálható obszidiánok forrását feketével jelöltük.

Kárpáti 1 típusú 
obszidián földfelszíni 
elQfordulása, Viničky, 
Szlovákia

A vizsgált régészeti és geológiai obszidiánok osztályozása bór- és 
klórtartalmuk alapján
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níti az obszidiánokat az egyéb anya-
goktól, sőt van esély a különböző föld-
rajzi fekvésű források azonosítására is.

Bár a PGAA érzékenysége a legtöbb 
nyomelem esetében elmarad például a 
hagyományos neutronaktivációs analí-
zisétől, néhány kémiai elem kimutatá-
sában egyedülálló. Utóbbira jó példa a 
bór, a hidrogén, a klór és néhány ritka-
földfém. Szerencsére kísérleteinkből ki-
derült, hogy az obszidiánok bór- és 
klórtartalma nagyon jellegzetesen függ 
a kőzet keletkezési helyétől, tehát 
eredetmeghatározásra alkalmas. Rész-
ben a Nemzeti Múzeum Litotéka gyűjte-
ményéből, részben saját terepi gyűjtésből, 
külföldi kutatókkal együttműködve fo-
kozatosan növeltük a vizsgált minták 
számát, bővítettük adatbázisunkat.

A fő európai-mediterrán források 
anyagát geológiai referenciamintákkal 
igyekeztünk „lefedni”. Ezután már 
konkrét régészeti problémák megoldá-
sát tűztük ki célul: a mai Magyaror-
szág, Románia, Horvátország, Bosz-
nia, Szerbia, valamint Lengyelország 
területén felfedezett régészeti leletek – 
többnyire töredékek – nyersanyagának 
eredetét kívántuk megtalálni. A régé-
szeti és geológiai obszidiánok PGAA-
mérési eredményeit tartalmazó adatbá-
zisunk jelenleg több mint 300 minta 
adatait tartalmazza.

Vskori	szerszámkészítWk
Az egy-egy terület régészeti leleteire 
vonatkozó részeredmények közül ta-
lán a legszemléletesebb a horvát–bos-
nyák leletekre vonatkozó következte-
tés. A geológiai referenciaminták 

jobb minőségű, leggyakrabban használt 
C1 típus a szlovákiai Viničky (Szőllőske) 
és Mala Bara (Kisbár), illetve Kašov és 
Cejkov környékén fordul elő. Ez a típus 
mintegy 15–16 millió éves, jellegzetesen 
fekete vagy áttetszően szürkés színű. A 
fiatalabb, 10–12 millió éves C2 típus 
egyik alcsoportja (C2E) Mád, Erdőbé-
nye, Olaszliszka környékéről ismert, 
míg a C2T alcsoport Tolcsva, Erdőbé-
nye és Abaújszántó környékéről. Utób-
binak létezik egy változata, a mahagóni 
vagy vörös obszidián (C2Tr). Legújab-
ban bebizonyosodott egy harmadik tí-
pus (C3) létezése is, amelynek lelőhelye, 
Rakasz, a mai Ukrajna területén talál-
ható. Eddigi ismereteink szerint a C2 és 
C3 típusok elsősorban a helyi nyers-
anyagigényeket elégítették ki, míg a C1 
típusú – jó minősége révén – akár több 
száz kilométer távolságra is eljutott, 
amint ezt méréseinkkel is igazoltuk.

Eredetvizsgálat 
A Magyar Nemzeti Múzeummal 
2003-ban megkezdett közös kísérle-
tek során elsőként arra voltunk kíván-
csiak, hogy a PGAA-módszerrel ké-
pesek vagyunk-e megkülönböztetni a 
valódi obszidiánokat az obszidiánnak 
látszó más anyagoktól, például a gya-
níthatóan modern eredetű kohósalak-
tól, továbbá az esetenként hasonló 
megjelenésű kovakőzetektől. Már az 
első mintasorozat mérési eredményei 
megmutatták, hogy a PGAA-val jól 
mérhető fő kémiai összetevők (H, Na, 
Al, Si, K, Ti, Mn, Fe), illetve néhány 
mellék- és nyomelem (B, Cl, Nd, Sm, 
Gd) mennyisége egyértelműen elkülö-

PGAA-mérései a bór- és klórtartalom, 
továbbá az alkáli- és vastartalom alap-
ján jól elkülöníti a kárpáti 1, 2, 3, illetve 
a különböző mediterrán típusokat 
(Lipari, Mílosz, Szardínia). A Horvát-
ország, Szerbia és Bosznia területéről 
való régészeti leletek kárpáti 1 vagy 
lipari típusúak. A dalmát tengerparton 
talált leletek nagy valószínűséggel 
Lipariból származnak, ezek míloszi 
vagy szardíniai eredete kizárható. A 
kontinentális területen felbukkant le-
letek többsége C1 típusú, csupán egy-
egy horvát, illetve szerb lelet mutatott 
a C2, illetve C3 típusra jellemző össze-
tételt. A Dinári-hegység vidéke tehát 
méréseink alapján is két ellátási övezet 
határának bizonyult.

Az eddig vizsgált összes, Románia er-
délyi részéről (Tasnádról, Mikoláról, 
Bözödről, Nagykárolyról) származó le-
let C1 típusúnak bizonyult. Egy újabb, 
Kárpátokon túlról származó mintaso-
rozat kiértékelése jelenleg is folyik. A 
régészek itt elképzelhetőnek tartják a 
míloszi nyersanyageredetet is. Hason-
lóan kárpáti 1 típusúnak adódott a 
Lengyelországban (Morsko, Rudna 
Wielka, Kowalewko és Cichmiana) 
talált felső paleolit és neolit leletsoro-
zat. Ezek a minták a kárpáti obszidiá-
nok eddig általunk igazolt legtávolabbi 
régészeti előfordulásai.

A legimpozánsabb, általunk vizsgált 
obszidián leletegyüttes a Magyar Nem-
zeti Múzeum állandó kiállításán meg-
tekinthető 12 darabos „magkő-kész-
let”, feltehetően egy őskori vándor szer-
számkészítő tulajdona volt, amelyet 
1923-ban találtak Nyírlugos mellett. A 
budapesti PGAA-mérések megmutat-
ták, hogy valamennyi magkő anyaga a 
viničkyi típusú kárpáti 1 obszidián.

A bemutatott példák jól szemléltetik, 
hogy egy roncsolásmentes, esetünk-
ben „neutronos” vizsgálati módszer 
hogyan járulhat hozzá a kulturális 
örökség tárgyi emlékeinek kutatásá-
hoz és megóvásához. A példákból az 
is látszik, hogy az archeometria mul-
tidiszciplináris tudomány, amelyben a 
természettudományos szakember 
igyekszik a legpontosabb választ adni 
a régész, muzeológus kérdéseire – is-
merve az általa alkalmazott módsze-
rek korlátait. Az analitikai eredmé-
nyek értelmezése szintén közös erőfe-
szítést kíván „humán” és „természet-
tudós” oldalról.

KASZTOVSZKY ZSOLT

Kárpáti és lipari obszidiánok  
PGAA-mérésekkel igazolt elterjedése

LIPARI
SZARDÍNIA

MÍLOSZ



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/2  41

Mi indukálja általában egy 
háztartás hitelfelvételét? 
Általánosan elmondható, 

hogy egy természetes belső hajtó-
erő, szükségleteink bővülése, élet-
vitelünk, szokásaink folytonos vál-
tozása, illetve ezen igényeink ki-
elégítésének sebessége és mértéke. 
Pénzügyi egyensúly esetén annyit 
költünk, amennyi pénzünk van, 
tehát fel sem merül a hitel felvétele. 
De nincs mindig egyensúly, mert 
gyermekünk családot alapít, kü-
lönköltözik vagy újabb gyermek 
születik és kicsi lesz az eredetileg 
ideális méretű lakás, ki akarjuk 
cserélni a nászajándékba kapott 
elemes bútort, bedöglött a régi hű-
tőgép és újat kell venni stb. Ha az 
új igényekre, a bővülő szükségletek 
kielégítésére nincs vagy nincs ele-
gendő megtakarításunk, pénzünk, 
és nem tudunk vagy nem is aka-
runk lemondani az anyagi lehető-
ségeinken túlmutató költekezésről, 
akkor csak a hitel lehet a megoldás. 

Az idegen pénz igénybevételére 
alapvetően két lehetőség van: a csa-
lád, a rokonság, baráti kör segítsé-
ge, de nyilván ez sem ingyen pénz, 
a tőkét vissza kell fizetni és még e 
körben is ára van az idegen pénz 
használatának. A másik mód az, ha 
bankhoz fordulunk, és hitelt ve-
szünk fel. De még mielőtt ezt ten-
nénk, meg kell fontolnunk, hogy a 

fentiekben említett igények kielé-
gítésének tényleg milyen a sebessé-
ge és a mértéke, azaz milyen gyor-
san kell a pénz, illetve mennyi is 
kell, valamint a tényleges költés 
összegén belül mekkora a saját erő 
és mennyi hiányzik, amit majd a 
hitel pótol.

Általánosan elmondható, hogy ha 
nagyon gyorsan akarunk pénzhez 
jutni, akkor e pénznek nagy is az 
ára, azaz a kamatkiadása, illetve 
olyan feltételeknek kell megfelel-
nünk, ami egyébként elkerülhető 
lenne. A hitel mértéke, összegének 
nagysága, a hitel használatának dí-
ja, valamint a tőke visszafizetésé-
nek végső lejárata pedig fizetőké-
pességünktől függ.        

Fajtái
Nagyon egyszerűen osztályozhat-
juk a hiteleket: az egyik az úgyne-
vezett „technikai” hitelfelvétel, ami -
kor havi bevételünk és kiadásunk 
nincs időben összehangolva, és a hitel 
ezt az egyensúlyt teremti meg. Fi-
zetésünket számlánkon, mondjuk, 
minden hó második napján írják 
jóvá, ugyanakkor a villanyköltség 
díját már az előző hónap 28-án le-
emelte számlánkról a szolgáltató és 
emiatt számlánk pirosba futna. 
Hasonló az olyan eset is, amikor 
tudom, hogy nincs a számlámon 
pénz, és 2 hét múlva kapom a fize-

tésemet, de éppen ma szeretném 
megvenni az új cipőt. Ha tehát 
ilyen jellegű okok állnak elő folya-
matosan hónapról-hónapra, akkor 
ezt alapvetően a számlánkhoz kért 
és rendelt folyószámla-hitelkerettel 
vagy hitelkártya-igényléssel és 
-használattal tudjuk a legegysze-
rűbben megoldani. 

A pénzintézetek honlapján, a fió-
kokban és a felügyelő hatóságnál 
(2013 októberétől ez a Magyar Nem-
zeti Bank) bőséges információ áll 
rendelkezésünkre ahhoz, hogy a 
megfelelő formát válasszuk az 
ilyen pénzügyi fizetési ütemtelen-
ségek, egyensúlytalanságok meg-
oldására. Ki kell emelni, hogy 
mind a folyószámla-hitel, mind a 
hitelkártya használata a fogyasztó-
nak nagyon kényelmes megoldás, 
egyfajta szabadságot ad ahhoz, ami-
kor valamit nagyon megvennék, 
de saját pénzből már éppen nem 
futja. 

A hitelek másik fajtáját úgy is ne-
vezhetjük, hogy „célirányos hitelek”. 
Ezek egyik változata lakáshoz kö-
tődik (építés, új vagy használt lakás 
vétele, bővítés, korszerűsítés stb.), míg 
a másik a szabad felhasználású hi-
telek köre (amikor a hitel összegét 
bármire használhatom). A lakáscélú 
hiteleket azért szoktuk megkülön-
böztetni a többitől, mert lakás ese-
tében egy sor kedvezmény, sőt 

A Z  I D E G E N  P É N Z  H A S Z N Á L AT Á N A K  Á R A  VA N 

Életünk tele van egyensúlytalansággal, a különféle egyensúlyokhoz 

tartozó alkalmazkodással, de a sorozatos változások bizonytalanságo-

kat, kockázatokat is hordoznak. Problémák sorát kell megoldanunk akkor 

is,	ha	igényeink	túlszaladnak	anyagi	lehetWségeinken,	ha	hitelt	kell	felven-
nünk. Normális esetben a háttérben egyensúly van: csak annyi hitelt vehet-

nek fel a háztartások, a vállalkozások, az önkormányzatok, az állam, amennyi 

megtakarítás	keletkezik	a	gazdaságban.	Ha	a	megtakarítók	késWbbi	idWpontra	halasztják	fogyasztásu-
kat	és	félreteszik	e	pénzösszegeket,	akkor	a	pénzügyi	közvetítWrendszer	(bankok,	takarékszövetkeze-

tek)	azok	felé	továbbítja,	akik	viszont	elWrehozzák	fogyasztásukat	(azaz	túlköltekeznek).

HA MÉGIS A HITEL
 A MEGOLDÁS  
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lesz-e folyamatosan jövedelme az 
ügyfélnek a hitel teljes visszafizeté-
séig, nagyon megterheli-e a tör-
lesztő részlet a havi jövedelmet, 
vagy mi történik, ha az ügyfél el-
veszti állását vagy olyan állása lesz, 
ami a korábbinál kevesebbet fizet. 
E kockázatok csökkentése érdeké-
ben ilyenkor családtagot, adóstár-
sat, esetleg kezest és további bizto-
sítékokat vonnak be (jelzálog stb.), 

akár kamattámogatás is párosulhat 
a hitelfelvételhez. Ráadásul a la-
káscélúaknak általában hosszú a 
lejárata (akár 20 év is), s ezen időre 
az ügyfél kötődik a bankjához és e 
hűségért általában valamilyen ked-
vezmény is jár.    

Nem	mindenki	hitelképes
Az elmúlt néhány évben a pénz-
ügyi világ átértékelt egy sor dol-
got, bizonyos folyamatok már nem 
mehetnek úgy, mint azelőtt: a ban-
kok, de az ügyfelek egyike-másika 
is megégette magát egy-egy kellő-
en át nem gondolt és kockázatos 
üzleti döntés miatt. Hitelfelvétel 
előtt az ügyfélnek át kell esnie egy 
hitelképességi vizsgálaton. A hitel-
intézetek ugyan különböző módon 
vizsgálódnak hitelnyújtás előtt, de 
a hitelképesség legfontosabb kér-
dése mégis az, hogy az ügyfél ké-
pes-e visszafizetni a hitel teljes össze-
gét és képes-e megfizetni az idegen 
pénz használati díját, a kamatokat 
és egyéb járulékos költségeket. És 
mindezeket késedelem nélkül, a 
szerződés szerinti pontos ütemezés 
szerint. 

Induláskor, ha elfogadható a hi-
telcél, akkor ugyanazt feltételezi a 
hitelintézet és az ügyfél is: az ügy-
félnek folyamatosan van bevétele, 
jövedelme és e jövedelem adja meg 
a lehetőséget, a fedezetet az akár 
hosszú távú törlesztésnek is. 

Hiteldöntés előtt mindkét félnek 
komolyan kell mérlegelnie néhány 
nagyon fontos feltételt: tényleg 

hogy az ügyfél hitelhez jusson. Ha 
sok a kockázat, és nem biztosított a 
visszafizetés, akkor a hitelintézet 
elutasítja a hitelkérelmet, mert az 
ügyfél nem hitelképes. 

Mielőtt belevágnánk és a hitelké-
relmet kitöltenénk, érdemes egy ki-
csit számolgatni. A nagyobb ban-
kok honlapjukon igazán hasznos 
eszközt ajánlanak: állítsuk be a fel-
veendő hitel fontosabb adatait (hitel 
fajtája, összege, futamidő stb.) és a 
program kiszámolja a törlesztő rész-
leteket. A feltételek változtatásával 
pedig közel juthatunk ahhoz az ál-
lapothoz, amit rendszeres jövedel-
münk megenged. E számolgatásnál 
fontos figyelnünk a THM-re, azaz 
a teljes hiteldíj mutatóra is, ez fejezi 
ki ugyanis a hitel teljes költségét 
(kamat és a járulékos költségek, példá-
ul értékbecslés díja, kezelési költség 
stb.). Ez a THM-mutató százalékos 
mértékkel adja meg, hogy mennyibe 
is kerül nekünk a hitel igénybevétele, 
az idegen pénz használata. 

Csapdák	
Az egyik, talán a fiatalok köré-

ben nem annyira vészesnek tartott 
csapda a havi nettó jövedelem hi-
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teltörlesztéssel történő terhelhető-
sége.Leegyszerűsítve ez azt jelen-
ti, hogy a leendő ügyfél havi jöve-
delmét nem költi el teljesen, meg-
marad annak mondjuk 15%-a. 

Fiatalos vérmérséklettel tehát nyu-
godtan belevághatunk egy olyan 
nagyobb értékű tartós fogyasztási 
cikk, autó stb. vásárlásába és a 
kapcsolódó hitelfelvételbe, ami-
nek havi terhe éppen ez a 15%-nyi 
el nem költött összeg. Látszólag 
induláskor minden rendben van, 
mindenre telik, még a törlesztő 
részletre is. De mi történik, ha 
hirtelen beugrik egy váratlan ki-
adás vagy kiadások sorozata? Az 
induláskori egyensúly rögtön 
megbomlik és kezdődhet a pénzek 
„centizgetése”. Sajnos e csapdához 
sokszor a marketingesek is hozzájá-
rulnak. Emlékszünk még a közel-
múlt autóvásárlásra csalogató rek-
lámjaira? Csak havi 29 900 Ft a 
törlesztő részlet és kivezetheted a 
„mi autónkat” a szalonból! Hogy 
mennyi is az autó teljes vételára, 
vagy mennyi a hitel kamata, az 
már nem derült ki a hirdetésből, 
ezeket csak hosszas keresgélés és 
nagyító segítségével lehetett meg-
tudni a kereskedőtől. 

A másik ilyen csapda megintcsak 
pénzügyeink egyensúlyával kap-
csolatos, és erről is szinte naponta 
hallunk a sajtóból. Ez az eltérő 
pénznemek vagy másként, az árfo-
lyamkockázat csapdája. Ha hazai fi-
zetőeszközben, forintban kapjuk 
jövedelmünket, akkor ugyanebben 
a devizában célszerű a hitelt fel-
venni. Más a helyzet, ha valaki 
külföldön dolgozik vagy külföld-
ről idegen pénznemben (euro, dollár 
stb.) kap tartósan jövedelmet. Ilyen 
esetben forinthitel helyett deviza-
hitel is vállalható, ugyanis deviza-
bevétel áll szemben devizatarto-
zással, tehát nem merül fel az árfo-
lyamkockázat.

Hajlamosak vagyunk megfeled-
kezni a hitelkártya csapdájáról is. Mi 
a hitelkártya tulajdonképpen? Egy 
olyan fizetési eszköz, amely mö-
gött a hitelintézet pénze áll, ezt a 
pénzt költjük el. Ha figyelmesen 
tájékozódunk bankunknál, meg-
tudjuk, hogy ha a hitelkártya-szer-
ződésben kikötött időn belül (ez le-
het akár 45 nap is) visszafizetjük az 

elköltött összeget, akkor az idegen 
pénz használata meglepő módon 
hitelkamat nélkül is lehetséges, az-
az ingyen használjuk a bank pén-
zét. Igen, ez előfordulhat, de az 
ügyfelek jó része sajnos nem tudja 
betartani a kikötött időn belüli tör-
lesztést, és ekkor már az idegen 
pénz használata egyáltalán nem 
lesz ingyenes. A tapasztalatok sze-
rint az új hitelkártya-igénylők az 
elején határozottan fogadkoznak: 
ők képesek lesznek figyelni költé-
seiket és nem fognak beleesni a ka-
matfizetős szakaszba. 

Bevös	6-3-3
A hitel idegen pénz használata, 
aminek ára, hitelkamata van. 
Vagy másként: a betétesek pénze 
teszi lehetővé, hogy mások hitel-
hez jussanak. A pénzintézetek pe-
dig a betétesek és az adósok között 
állnak, ők azok, akik kiválogatják 
a hitelképes adósokat és e bankári 
munkának, valamint a hitelkeze-
lésnek is van költsége. A betétka-
matok és a hitelkamatok abszolút 
nagysága között erős korreláció 
van: inflációs időkben, amikor 
magasak a betétkamatok, a hitel-
kamatok is magasak, csökkenő 
infláció esetén mindkét kamat 
esést mutat. Ez az együttmozgás 
időszakonként persze megakad-
hat, ezt tapasztaljuk az utóbbi 
években. Néhány éve az adósok 
nem jobban, hanem rosszabbul telje-
sítenek, azaz a hitelek egy részét a 
pénzintézetek nem tudják vissza-
kapni, teljes vagy részleges hitelle-
írásra kényszerülnek: emiatt ma-
gas a bankári költség. Ilyenkor a 
hitelkamatok mértéke (jelenleg ese-
tenként ez közelíti a 30%-ot is) jócs-
kán felette van a betétkamatok 
mértékének (ami mostanában leg-
feljebb 2-3%-nyi). 

Persze voltak a pénzügyekben 
békebeli idők is, igaz, egy kicsit 
nyugatabbra hazánktól. Példa erre 
egy már-már meseszerű legenda a 
londoni City bankáraitól a sokat 
emlegetett 6-3-3-ról. Hogy mi 
ez? 6%-on adtak hitelt az adósnak, 
3%-os betétkamatot kapott a be-
tétes, 3-kor pedig elmentek gol-
fozni. És ezek az idők csak na-
gyon lassan akarnak visszajönni!         

PALLA GÁBOR

A kökény

Az egyik leggyakoribb hazai cserjefaj a 
kökény – szinte minden napfényes erdő 
szélén, illetve utak, mezők, árkok mentén 
megterem. Fehér virágai tavasz közepén, 
lombfakadás előtt nyílnak. Csonthéjas 
termése 0,5–1 centiméter átmérőjű ham-
vaskék gömböcske, amely éretlenül keser-
nyés, fanyar ízű, éretten, az első téli fa-
gyok után  viszont édeskés. Népies nevei: 
ekeakadály, tövisfa, kökönye, boronafa, 
kökényszilva. Virágjának és termésének 
hatóanyagai: sejtvédő fla vo noi dok (kemp-
ferol, kvercitin glikozidok), cseranyagok, C-vi-
tamin, pektin, glükozidok, almasav, festék-
anyagok, nyomelemek és a vas. Csonthéjas 
magja is figyelemre méltó összetételű: 
1–1,5% illóolajat, 35% olajat, sza po nint,  ke-
serűanyagot és cseranyagot tartalmaz. 

Napjainkban a flavonoidok és az egyéb 
polifenolos vegyületek egyre inkább a 
tudományos kutatások előterébe kerül-
nek mint olyan étrendi komponensek, 
melyek rendkívül fontos szerepet tölte-
nek be a betegségek megelőzésében és az 
egészség megőrzésében. Pozitív élettani 
hatásukat antioxidáns tulajdonságaik-
nak köszönhetik. Számos kísérleti mun-
ka eredménye támasztja alá, hogy az 
említett kvercitin és a kempferol gyulla-
dáscsökkentő hatású, illetve a kvercitin 
képes megakadályozni bizonyos daga-
nattípusok kialakulását.  

A kökény a vizelethajtó gyógynövé-
nyek közé tartozik, szárított virágaiból 
készített forrázata átmossa, tisztítja és 
gyógyítja a veséket, anyagcsere-fokozó 
és zsírcsökkentő hatású, ezért fogyó-
kúra kiegészítésére is ajánlják. Megóv a 
fertőzésektől, meggátolja a gyulladá-
sok kialakulását, kiváló immunrend-
szer- és idegerősítő, vérnyomáscsök-
kentő, illetve köhögéscsillapító.

A kökény leveleiből néhányat fél liter 
vízben forralva, majd a forrázatot meg-
szűrve olyan szájvizet főzhetünk, amely 
enyhíti a torokfájást és gyógyítja a meg-
duzzadt mandulákat. A kérgéből készült 
főzetnek pedig nyugtató hatása ismert. 

A gyümölcs sokoldalúan felhasznál-
ható: főzhetünk belőle teát, készíthe-
tünk belőle szörpöt, mártást húsokhoz, 
lekvárt, pálinkát, de akár likőrt is, fájá-
ból pedig sétapálcát és golfütőt.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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– A morfológiai hasonlóság inkább csak 
figyelemfelhívó „látványosság”. Sosem 
szabad a hasonló kinézet alapján egyből 
azonos eredetet feltételezni. A látszat 
gyakran csal, tudjuk jól a Földről is. Ami 
tudományosan használható, azok inkább 
a numerikus paraméterek: ilyen például a 
völgyhálózat mintázata, a vízfolyássűrű-
ség, a völgyek helyzete a vízválasztókhoz 
képest, a belőlük kierodált anyag és a fo-
lyásnyom végén lerakódott üledék térfo-
gatának aránya. De fontos analógia még 
például az alacsony hőmérsékletű mállás 
száraz környezetben – ez is előfordul a 
Földön, igaz, kevés helyen.

A völgyek eredete szempontjából több 
lehetőség létezik. Maga a kutatás is azt 
célozza, hogy kiderüljön, milyen folya-
mat révén jöttek léte. A víz a megfi-
gyelésekkel leginkább kompatibilis mo-
dell, ugyanis sok olyan tényező van 
(meanderek, éles peremű alakzatok; az 
úgynevezett Gilbert-delták, vizes kö-
zegben elmállott ásványok stb.), ame-
lyeket együttesen a vízzel lehet legegy-
szerűbben magyarázni. Emellett az is 
elképzelhető, hogy nem minden folyás-
nyom víz által jött létre. A földi analó-
giákhoz hasonlítás is segít az eredet 
pontosabb megállapításában.

– Hogyan végzi az összehasonlítást? 
Számítógépes adat- és képfeldolgozás-
sal, vagy terepi munkával?
– Részben távérzékeléses adatokat 
használok, például űrszondás képeket, 
domborzati adatokat, hőmérsékletmé-
réseket és színképfelvételeket. A Marsra 
leszállt egységek mérései az ásványi és 
kémiai összetétel meghatározásához 
fontosak. Az analógia-helyszíneken a 
terepi munka a döntő, de ott is kapcsol 
hozzá az ember műholdképeket vagy 
radaros domborzatmodelleket. A boly-
gófelszíni viszonyokat szimuláló labor-
elemzések is hasznosak, de ebben még 
nem erős Magyarország. Noha elkerül-
hetetlen hogy sok külföldi kollegával 
dolgozzon az ember (főleg Németor-
szágból, Franciaországból, az Amerikai 
Egyesült Államokból, Lengyelország-
ból stb.), de én a saját ötlet és hazai kivi-
telezés híve vagyok. Kreativitással és 
kitartó munkával kompenzálható, 
hogy itthon szerényebbek a lehetőségek 
és a tapasztalatunk. Mindezekkel főleg 
az egykori marsi felszíni viszonyokat 
próbálom rekonstruálni a valaha ned-
ves területeken, és kimutatni a mai 
mik ro szko pikus skálájú folyékony víz 
előfordulását.

– Melyek azok a területek a Földön 
és a Marson, amiket össze tud hason-
lítani?
– Első lépésként azokat, ahol eddig már 
jártam. Érdekes folyóvízi felszínformá-
lási nyomok látszanak például az észak-
kanadai Devon-szigeten vagy a tunézi-
ai Chott el Jerid térségében. De a kuta-

tómunka kiterjed 
a Villányi-hegység 
tek to ni ku san be-
folyásolt völgy há-
ló za tá ra is, ame-
lyek részben ha-
sonlítanak egyes 

marsi hely színekhez. A marsi élet lehe-
tőségének vizsgálatában az „extrém he-
lyeken” előforduló földi életformákkal, 
pontosabban azok túlélési stratégiáival 
és elméleti marsi lehetőségével is foglal-
kozom. Ilyen élőlények száraz és fagyos 
területeken tanulmányozhatók. Szá-
momra a legszebb földi tájak: a sivatag, 
a sarkvidék és a kietlen hegyvidék 
mind érdekes, mivel részleges analógia-
ként használhatók.
– Morfológiai alapon hasonlítják ösz-
sze a két bolygó különböző területeit, 
vagy vannak más, ennél konkrétabb 
módszerek is? 
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A távoli Mars felszíni alakzatai saját bolygónkon is vizsgálhatók. A 

vizes környezetek nyomainak elemzésében ugyanis földi analógi-

ák	is	közremeködnek.	Még	Magyarországon	is	vannak	olyan	terü-
letek, amelyek tanulmányozása segít a vörös bolygó megismeré-

sében. Nem csoda, hogy az OTKA is támogatja ezeket a kutatáso-

kat. És, ha víz és Mars, akkor nem maradhatnak ki az asztrobiológiai 

vonatkozások sem. Kereszturi Ákos, az MTA Csillagászati és 

Földtudományi Kutatóközpont munkatársa lapunkba is gyakran ír 

és könyvei is jelentek meg ezekben a témában. Magyar alapkuta-

tókat	bemutató	sorozatunkban	most	saját	kutatásairól	kérdeztük.

105970

KUTASSUK A MARSOT 
A FÖLDÖN IS!
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molekulák, esetleg az élet kialakulásá-
hoz. A mai víz lehetősége is érdekes 
ilyen szempontból. Jelenleg az alacsony 
hőmérséklet tűnik kritikusnak, most 
dolgozunk annak megállapításán, 
hogy az erősen higroszkópos sók felüle-
téről lehetséges-e vízfelvétel egyes egy-
szerű földi élőlényeknek. A Mars elem-
zése az ismertetett tényezők alapján se-
gíthet a földi élet keletkezésének meg-
értésében is vagy abban, hogy melyik, a 
miénkhez hasonló égitesteken nem ala-
kulhat ki az élet.
– Van-e szakmai jelentősége annak, 
hogy magyar kutatóként dolgozik ezen 
a „bolygóközi” témán? Illetve miért 
tartja fontosnak az ismeretterjesztést? 
– Noha fizikailag egy bolygóra va-
gyunk „bezárva”, de gondolatban 
nincs határ. A Földön kívüli térség 
elemzése pedig segít a kreatív, „sza-
bad” gondolkodásban, ami számtalan 
helyen jöhet jól. Továbbá az ismeretter-
jesztéssel és oktatással lehet utánpótlást 
képezni magunknak – az ember végül 
is a jövőnek dolgozik. Több lapnál, in-
ternetes portálnál vezettem rovatot 
évekig, de ezekre „szerencsére” mosta-
nában már nincs időm. A bolygótudo-
mányi kutatás igen perspektivikus té-
makör, jelenleg erre fókuszálom az 
energiámat. Több olyan nemzetközi 
projekt is fut, amelynek területén jó le-
hetőségei vannak Magyarországnak, 
főleg a közelgő ESA-hoz (Európai Űr-
ügynökség) való csatlakozás fényében. 
Egy nemzetnek mindig jót tesz, ha ala-
pos és úttörő jellegű tudással bír, mert 
ebből nem csak a kutató profitál. A 
bolygótudomány, az asztrobiológia, a 
csillagászat és az űrtechnológia pont 
olyan témakör, ahol egy erőforrások-
ban szegény, de kreatív és bátor embe-
rekből álló ország az élre törhet.

TRUPKA ZOLTÁN

égitest korai fejlődéséből, mint a Föl-
dön. Ezek megismerése révén az ősi 
Föld is pontosabban rekonstruálható. 
Ha egyes kőzeteket és ásványokat ősi 
becsapódásos marskrátereknél elem-
zünk, akkor a korai nagy becsapódások 
és egy légkörrel körülvett bolygó köl-
csönhatásának eredményét láthatjuk. 
Az ilyen földi nyomok már rég eltűn-
tek, nálunk alig vizsgálható.
– Van-e köze mindennek az asztro-
biológiához?
– A két téma számos helyen kapcsoló-
dik egymáshoz. A Mars mostani elem-
zése több vonatkozásban is érdekes is-
mereteket ad az egykori és az esetleges 
mai élet lehetőségéről. Például az emlí-
tett őskörnyezet rekonstrukciója révén 
megtudhatjuk, volt-e annyi ideig víz a 
bolygón, hogy esély nyíljon összetett 

– Mennyire lehet alkalmazni az ana-
lógiákat a Marsra és esetleg más égi-
testekre? 
– Mindig csak részlegesen lehet, de a jól 
kiválasztott célpontok és az alaposan 
vizsgált jellemzők segítenek ebben. 
Más égitesteken az itthon megszokottól 
eltérő a gravitáció, a folyadékok hő-
mérséklete, esetleg összetétele. Olyan 
ez, mint amikor a laboratóriumban egy 
folyamatot vizsgálunk, de az eltérő 
nyomás, hőmérséklet, gázösszetétel kö-
zötti viselkedés megértése szélesíti tu-
dásunk alapját. A földi formulákat mó-
dosítani kell, de máshol is az a fizika ér-
vényes, mint nálunk, tehát a szükséges 
változtatások figyelembevételével sok 
földi ismeret alkalmazható a Marsra is.
– Működik ez visszafelé is? Meg lehet 
tudni valamit a Földről a Mars alap-
ján?
– Igen, például a hatalmas marsi áradás-
nyomok is segítettek a La Manche-csa-
torna aljzatán megfigyelt áramlásnyo-
mok jobb megértésében. De a legfon-
tosabb a bolygófejlődés korai állapotai-
nak megismerése. A Marson nincs 
vagy legalábbis nagyon régóta nincs 
globális lemeztektonika, és a földinél 
sokkal gyengébb a kémiai mállás. En-
nek következtében jól konzerválódtak 
az ősi anyagok és alakzatok is. A Mar-
son így nagyságrendekkel több és jobb 
megtartottságú kőzetminta maradt az 

Kiszáradt folyóvölgyek a Földön Egyiptom területén (balra) és a Marson, az é. sz. 27°, k. h. 38° 

környékén (jobbra), azonos méretskálán (NASA)

Szétágazó mintázatú, 10 km átmérQj_, Qsi folyóvízi torkolati delta üledéke a Marson az Eberswalde-
kráterben, a kép közepétQl nem sokkal lefelé (ESA/DLR/FU Berlin; G. Neukum felvétele)
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ban erős viszketés kíséri, amit a bőrön 
visszamaradt vonalszerű, pörkös te-
rületek jeleznek. 

Ezt a drogot többféle módon fo-
gyasztják, ennek megfelelően alakul-
nak az általa előidézett bőrelváltozá-
sok. Az intravénás használathoz csat-
lakozó tünetek főként a mik ro cir-
kulációra kifejtett hatás eredményei. 
A kiserek összehúzásával keringésza-
vart idéz elő, ami tartósan fennállva 
gyulladáshoz és szöveti elhaláshoz 
vezet. A szervezetbe bejutott idegen 
anyagok megzavarják a kötőszövet 
termeléséért felelős fibroblasztok mű-
ködését. A fibroblasztok abnormális 
viselkedése áll a hátterében azoknak 
az eltéréseknek – ujjbegyek kihegye-

sedése, papagájcsőr alakú körmök – 
melyek a szkleroderma nevű, foko-
zott kötőszövet-termeléssel és sorva-
dással járó autoimmun betegség 
tüneteire emlékeztetnek. A mik r ok-
eri ngés alkotói közül a nyirokerek 
sem maradnak érintetlenek, károso-
dásuk egyik indikátora a kéz meg-
duzzadása, s nem csak a kokain eseté-
ben figyelhető meg, a heroinhoz hoz-
záadott kinin is okozhat hasonló elté-
rést. Egy másik adalékanyag, a 
kokainmámort felerősíteni hivatott 
levamisol is komoly károsodásokat 
okozhat a kiserek roncsolása révén. A 
többi komponenssel együtt draszti-
kusan lecsökkentheti a fehérvérsejtek 
számát, és ezáltal a kórokozók elleni 

KÁBÍTÓSZER	ÉS	A	BVR
A	kábítószerek	által	elWidézett	bWrtünetekrWl	a	lakosság	körében	viszonylag	keveset	tudnak.	Ha	
megkérdeznék	a	járókelWket,	alighanem	csak	a	teszúrások	nyomait	és	a	nem	steril	használat-
hoz	köthetW	bWrfertWzéseket	említenék	meg,	pedig	a	tünetek	palettája	ennél	jóval	szélesebb.	A	
témával	kapcsolatos	szegényes	ismeretek	többek	között	azzal	magyarázhatóak,	hogy	maguk	a	
használók	is	sokáig	megpróbálják	elfedni	az	elváltozásokat.	Ezek	a	stigmatizáló	jegyek	rendsze-
rint	csak	késWbb	kerülnek	felszínre,	amikor	a	súlyos,	visszafordíthatatlan	szöveti	károsodások	

miatt	szükségessé	válik	az	orvosi	kezelés.

Kábítószernek azokat a termé-
szetes vagy szintetikus anya-
gokat nevezzük, amelyek a 

központi idegrendszerre hatva meg-
változtatják annak működését, hiá-
nyukban pedig testi vagy lelki meg-
vonási tünetek lépnek fel. Hatásuk 
alapján legfontosabb csoportjaik a 
pszichostimulánsok – ilyen például a 
koffein, a kokain, az amfetamin, az 
ecstasy, a speed és az efedrin. Az 
ópiátok közé tartozik a morfin és a 
heroin, a központi idegrendszeri de presz -
 szánsok közé pedig az alkohol, a 
benzodiazepinek, a barbiturátok. A 
kannabinoidok (hasis, marihuána) és a 
hallucinogének (LSD, pszilocibin, mesz-
 kalin, ayahuasca, salvinorin, PCP) is-
mertek még.

Milyen bőrváltozásokat okoznak az 
egyes csoportok legismertebb képvi-
selői? A kokacserje (Erythroxylum coca) 
levelét az Andokban élő indiánok év-
századok óta rágcsálják, mivel ható-
anyaga, a kokain megkönnyíti a ma-
gaslati levegőn végzett fizikai mun-
kát, a keringési rendszerre kifejtett 
stimuláló hatásának köszönhetően. 
Nemcsak a szív- és érrendszer műkö-
dését serkenti, hanem a központi 
idegrendszerét is. 

A kokainfogyasztás „eredménye” 
eufória, hiperaktivitás és az éberség 
fokozódása. Felléphetnek bizarr hal-
lucinációk is, amikor az az érzés tá-
mad, mintha a bőr alatt rovarok 
hemzsegnének. Ezt a jelenséget 
formikációnak nevezzük, és általá-
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védekezés is romlik. A szippantásos 
használat következményei az orrsö-
vény perforációja a kiserek összehú-
zása révén, valamint az úgynevezett 
„snorter warts”-ok. Utóbbiak az orr-
ban képződő szemölcsök, amelyek 
humán papillomavírussal való fertő-
zés következményei.

A heroin félszintetikus vegyület, az 
ópium legnagyobb mennyiségben je-
lenlevő alkaloidjának, a morfinnak 
az acetilezett származéka. A XIX. 
század végén a morfinizmus problé-
májának megoldását remélték tőle. A 
kísérlet sajnos kudarcba fulladt, mert 
kiderült, hogy elődjénél is erősebb 
pszichikai és testi függőséget vált ki. 
Jellegzetes, alapvetően két fázisra 
osztható hatása van: a kezdeti rop-
pant intenzív és rövid flash-t órákig 
tartó, lebegésszerű ellazult állapot kö-
veti. A flash során nagy mennyiség-
ben szabadul fel hisztamin a szerve-
zetben, ami kivörösödéssel és viszke-
téssel jár, akár napokig jelen lehetnek 
vöröses göbcsék. A heroin által elő-
idézett bőrelváltozások zöme a szer 
fecskendővel történő beadásához köt-
hető. Ilyenek például a tűnyomok: 
jobb kezesekben kezdetben a bal kö-
nyökhajlatban találjuk meg őket, az 
itteni vénák használhatatlanná válása 
után pedig más régiókat keresnek 
(kézfej, ágyék, láb). Fokozott pig-
mentáció kíséri őket, ami a tartós ér-
leszorítás és a rendszeres mechanikai 
irritáció eredménye. A „tracks” elvál-
tozáson a vonalas, besüppedő hegese-
déseket értjük, amikhez a bőr elszí-
neződése vagy pigmentáció csökke-
nése társul. Érsérülés és következmé-
nyes trombózis talaján alakulnak ki. 
Egy másik jellegzetes, besüppedő heg 
lehet a „Pockets”, ami az ágyékhajlat-
ban jelenik meg. A „sooting tattoos” 
koromszennyeződés által előidézett 
bőrelszíneződés, amit egyes fogyasz-
tók igazi tetoválásokkal fednek el, 
hogy ne legyenek feltűnőek a kör-
nyezetük számára. A „skin popping” 
pedig véletlenszerű vagy szándékos 
beadás a bőr alá. Nehezen gyógyuló 
hegeket okoz, ráadásul megnöveli a 
Clostridium-törzsek által előidézett 
fertőzések esélyét is. A bőr mélyszö-
veteinek oxigénhiányos környezeté-
ben a spórák fejlődésnek indulnak, 
majd elkezdik termelni azokat a toxi-

nokat, melyek a görcsös izom össze-
húzódással járó tetanusz vagy az ezzel 
épp ellentétes izomgyengeséget és bé-
nulásokat okozó botulizmus kialaku-
lásáért felelősek. 

A nem steril tűhasználat és a kerin-
gési zavarok miatt gyakoriak a bőr- 
és lágyrészfertőzések, melyek – te-
kintve a rendszeres használók legyen-
gült immunrendszerét – rendkívül 
súlyosak és gyors lefolyásúak. A leg-
gyakoribbak a Staphylococcus-törzs ál-
tal előidézett, mélyszöveti gyulladá-
sok, de a Streptococcus-fertőzések szá-
ma is jelentős. 

Az elmúlt években rendkívül nagy 
visszhangot váltott ki egy, a főleg 
Kelet-Európában házilag előállított 
opioid-jellegű vegyület, a de zo mor-
fin. A bőrre kifejtett hatásáról illetve 
a szintézis köztitermékéről, a klo ro-
ko did ról az anyagot krokodilnak ne-
vezték el. Intravénásan használják, 
hatása erős, de viszonylag rövid ideig 
tart. Szintézisekor patikában besze-
rezhető kodeintablettákból indulnak 
ki. Az előállítása során olyan toxikus 
melléktermékek keletkeznek, ame-
lyek a bőrt zöldesen elszínezik és ér-
dessé teszik, idővel az érintett terület 
el is hal. A szervezet gyors leépülését 
okozva átlagosan 2-3 éven belül ha-
lálhoz vezet az alkalmazása. 

Az indiai kendert (Cannabis sativa) 
évszázadok óta használják, hajdanán 
gyógyászati célokra is szolgált, főleg a 
Közel-Keleten. Belépődrognak tart-
ják a keménydrogok világába, ugyanis 
a fogyasztók körülbelül 50%-a egy 
éven belül más szereket is kipróbál. 
Hatóanyaga, a D9-THC szinte alig 
alakít ki fizikai elvonási tüneteket, de 
annál erősebb a pszichikai függőség. 

Azt a hangulatot erősíti fel, ami a szer-
használatot megelőzte, így a jókedv és 
bódulat mellett szorongás és paranoid 
gondolatok is jelentkezhetnek. A 
kannabisz viszonylag közismert hatása 
a szemnek és környékének kivörösö-
dése, de azt már kevesebben tudják, 
hogy az 50 év alatti populációban a 
perifériás artériás betegségek egyik 
leggyakoribb oka, mivel a D9-THC és 
a szennyezőanyagok érösszehúzódást 
váltanak ki. 

A főképp partidrogként elhíresült 
ecstasy pszichostimuláns sajátságú. 
Sokkal erősebb a befolyása az érzel-
mekre, mint más diszkódrogoknak, 
mivel megemeli a hangulati élet sza-
bályozásáért felelős ingerületátvivő 
anyag, a szerotonin szintjét. Az ecsta-
sy tabletták fogyasztását is kísérhetik 
kivakart, heges bőrsérülések, amiért 
közvetve szintén a szerotonin felsza-
badulása a felelős. Az úgynevezett. 
„extasy pimples”-ek pedig speciálisan 
ennek a szernek a használatához köt-
hető, pattanásokhoz hasonló kiütések. 

Végezetül pedig mindenképp meg 
kell említenünk az újgenerációs szinte-
tikus szereket. Az úgynevezett di záj-
ner drogokat valamelyik klasszikus 
pszichoaktív anyag alapszerkezetének 
módosításával állítják elő. Rendkívüli 
veszélyesek, hiszen szintézisük után 
mindenféle egyéb vizsgálat nélkül 
szinte azonnal piacra kerülnek, és vi-
szonylag olcsón elérhetőek. Bár az 
alapvegyülethez hasonló hatást remél-
nek tőlük, de valójában az általuk ki-
váltott reakciók rövid- és hosszútávú 
szövődményei kiszámíthatatlanok – 
nem csak a bőrtüneteket tekintve.

ALTMAYER ANITA 
SZLÁVICZ ESZTER

PapagájcsQrszer_, autoimmun 
kötQszöveti betegséget utánzó 

ujjbegy-elváltozások 
kokain-abúzus következtében
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Idén a francia és „görög” bizánci 
(szűkebben értett bizantinológia) 
mellett világhírű előadók részvéte-

lével immár német és olasz ülésszakokat 
is szerveztek. Mindez az anyanemzetek 
elismerését is kiváltotta: a nagykövetek 

látogatásukkal és 
köszöntőikkel tisz-
telték meg a kon-
ferencia résztve-
vőit, a budapesti 
kulturális intéze-
tek (francia, olasz 

és osztrák) vezetői pedig fogadással 
egybekötött kötetbemutatóknak ad-
tak helyt, ahol a Collegium három ön-
álló kiadványát méltatták.        

KözvetítWeszközök
A francia szekciók idén is a Bizánc és 
Nyugat közötti kulturális és irodalmi 
hatásokat vizsgálták. Az ülésszakok 
idei tematikája (Tradition, transmission, 
traduction) a „közvetítőeszközök” kö-
zelebbi vizsgálatára nyújtott lehetősé-
get. Az irodalmi hagyományok és mo-
tívumok átöröklődésén, a korabeli for-
dítások/fordítók kérdéskörén túl olyan 
kéziratokról is szó esett, amelyek Kelet 
és Nyugat találkozásának „kézzelfog-
ható” bizonyítékai. 

Egedi-Kovács Emese, tudományos 
munkatárs egyedülálló, eddig feltárat-
lan bizánci kódex kritikai kiadásának 
előkészületeiről számolt be. Előadásá-
ban a Barlám és Jozafát című regényes 

KONFERENCIA A SZELLEMI ÉS ANYAGI KULTÚRA KÖLCSÖNHATÁSÁRÓL

BIZÁNC ÉS 
A NYUGAT

Az	 ELTE	 Eötvös	 József	 Collegiumban	 meködW	 kutatócsoport,	
amelynek	 kereteit	 a	 Klasszikus ókor, Bizánc és a humanizmus – 

Kritikai szövegkiadás magyarázatokkal címe	nagy	nemzetközi	pályá-
zat	 biztosítja,	 2013.	 november	 25–29.	 között	 immár	második	
alkalommal	 rendezte	 meg	 a	 Byzanz	 und	 das	 Abendland	 /	
Byzance	et	 l’Occident	konferenciát.	Az	Eötvös	Collegium	és	
annak	igazgatója,	Horváth	László,	a	kutatócsoport	témaveze-
tWje	kollégáival	együtt	arra	törekszik,	hogy	beágyazza	a	szak-
kollégium	eredményeit	a	nemzetközi	együttmeködésekbe.

legenda XI. századi Athosz-hegyi gö-
rög kéziratát vizsgálta paleográfiai és 
filológiai szempontok alapján. A kó-
dex különlegessége, hogy – a bizánci 
kéziratok között egyedülálló módon – 
a görög szöveg mellett a kézirat mar-
góján teljes, XIII. századi ófrancia for-
dítás „olvasható”. Az ófrancia fordítást 
eddig nem írták át (Paul Meyer 1866-
ban a kódexnek csupán néhány részle-
tét tanulmányozhatta). 

Peter Schreiner (a kölni egyetem pro-
fesszor emeritusa) támogatásával a 
collegiumi kutatócsoport a kódexről 
készült fényképeket közvetlenül vizs-

gálhatja. A kutató előadásában a szö-
vegkiadási előkészítő munkálatok ta-
pasztalatait összegezte: hangsúlyozta, 
hogy az ófrancia szöveg egyetlen más 
nyugati változattal sincs kapcsolatban 
(latin vagy későbbi ófrancia átdolgozá-
sok), a feltételezhetően champagne-i 
származású fordító szóról szóra az ere-
deti görög szöveget követi (a francia 
fordítás olyan görög eredetű kifejezést 
is tartalmaz, amelynek megjelenését, 
„tudós szóként” a francia nyelvben 
mostanáig a XVII. századra tették). A 
kutatás során kiderült, hogy az ófran-
cia szöveg korántsem olyan „töredé-

104456, PD108622

A Barlám és Jozafát cím_ regényes legenda XI. századi görög kézirata
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nyelvben is élő „egy 
fecske nem csinál nyarat” 
közmondást egészen 
Arisztotelészig vezette 
vissza. Maga Aris zto-
te lész Kratinosztól köl-
csönözte az aisóposi 
mesékben is olvasható 
bölcsességet, amelynek 
nyugati elterjedésében 
a középkori latinság-
nak volt meghatározó 
szerepe: a közmondás 
fordítását: una enim 
hirundo ver non facit neque 
una dies Aquinói Szent Ta-
más, Temesvári Pelbárt és Dante 
Alighieri egyaránt Arisztotelészre 
utalva közli. Aquinói Szent Tamás a 
Summa Theologiaeben Rufino köz-
mondásfordításából hozta létre az 
olasz una rondine non fa primavera vál-
tozatot (a magyar megfelelőben nem 
tavasz, hanem nyár), amely az adott 
történelmi helyzetben arra utalt, 
hogy az Egyházat egyedülisége nem 
jogosítja fel általános szabályok létre-
hozására. 

Renzo Tosi több évtizede kutatja 
az európai közmondáshagyományt: 
1991-ben a neves Rizzoli kiadónál ad-
ta ki azt a görög és latin közmondás-
gyűjteményt, amelyben a bölcsességek 
eredetének feltárása mellett a szenten-
ciák továbbélésének különböző válto-
zataira is példákat hoz. Másik fő kuta-

tási területe a görög lexikográfia (szó-
tárírás és története), amelyről a nem-
zetközi konferencia bevezetéseként a 
Collegium klasszika-filológus hallga-
tóinak szemináriumsorozatot tartott. 

Az italianisztikával foglalkozó konfe-
rencianapon két fiatal magyar kutató is 
bemutatkozott: Huszthy Alma: Olasz 
vulgáris nyelven írt Lukács-evangéliu-
mok különleges perugiai kézirata, és 
Kuffart Hajnalka: Este Hyppolit udva-
rában írt számadáskönyvek. Esercizi di 
filologia (2013, Eötvös József Collegi-
um, szerk. Armando Nuzzo) című kö-
zös kötetüket a Budapesti Olasz Kul-
túr  intézetben mutatták be. 

Passió	állatszimbólumokkal
Az EC Germanisztika műhely 
szervezésében zajló Quelle und 
Deutung című szakmai rendezvé-
nyen kilenc hazai és külföldi ku-
tató vállalt szereplést. Az utóbbi 
öt év germanista szakmai tevé-
kenységének egyik nagy ered-
ménye az Osztrák Akadémia 
Középkori Kézirat- és Könyv-
osztályával kiépített együttmű-
ködés. A collegista műhely jelen-
leg Johannes Gerson Opusculum 
tripartitum című műve német 
nyelvű fordításának kilenc fenn-
maradt, a XV. századra datálható 
kéziratvariánsát dolgozza fel, il-
letve tervezi megjelentetni kriti-
kai kiadás formájában. 

Az együttműködés mentora 
osztrák részről a Kézirat- és 
Könyvosztály vezetője, Christine 
Glaßner, aki idén négy fiatal 
munkatársával együtt látogatott 
el a Ménesi útra. Az Ausztriában 

kes”, miként korábban gondolták, a 
szöveg tartalma pedig a görög eredeti 
alapján tökéletesen rekonstruálható. 
Érdekesség, hogy a francia fordító, a 
görög másolótól eltérően, a kódexben 
található miniatúráknak címet is 
adott, amelyeket piros színnel emelt ki. 
A kódexben szereplő ófrancia fordítás 
az előadó korábbi kutatásai szempont-
jából is fordulópontot, megerősítést je-
lenthet, hiszen a korábbi szkeptikus ál-
láspontok ellenében egyértelműen bi-
zonyítja, hogy valóban lehetett köz-
vetlen „átjárás” a görög és francia 
irodalom között már a XII-XIII. szá-
zadban is. A francia fordítás és a görög 
eredeti összevetése új távlatokat nyithat 
meg a kutatásban. 

A francia ülésszakok kiemelkedő 
mozzanata volt a Byzance et l’Occident : 
Rencontre de l’Est et de l’Ouest (2013. 
Eötvös Collegium, szerk. Egedi-
Kovács Emese) című kötet bemutatója.

Egy	fecske	nem	csinál	nyarat
A Collegium Olasz műhelyének ülés-
szakán – Fonti ed interpretazioni – 
hét kutató mutatta be munkájának 
legfrissebb gyümölcseit. Az olasz 
medievisztika és ehhez kapcsolódó 
társtudományok (nyelvészet, filozófia 
és a filológia) keretében az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem és az 
Università di Bologna-Collegio 
Superiore képviselői adtak elő. 

Renzo Tosi, a Bolognai 
Egyetem klasszika-filológus 
és italianista professzora, vi-
lágszerte elismert tudós elő-
adásában az európai köz-
mondások görög eredetét, és 
ezek különböző válfajait mu-
tatta be. Már Platónnál talál-
kozhatunk a toposzok, ál-
landó szókapcsolatok, motí-
vumok és a közmondások, 
azaz akkori értelemben óva-
tosságra intő felhívások 
megkülönböztetésével. A 
különféle európai nyelvek-
ben a klasszikus kultúrából 
átvett közmondások változ-
tatásokkal élnek tovább, és a 
szépirodalomban is megje-
lennek allegorikus formá-
ban. Sok közmondás annak 
köszönheti népszerűségét, 
hogy híres művekbe is beke-
rült. Az előadó a magyar 

Miniat_r imakönyv
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nográfiájával (Unikales Bildprogramm – 
Herkömmliche Textgattung) kopogtatott 
be a paleográfia „fellegvárába”. Dok-
tori kutatási témája, amely a hazai, 
„műkedvelő” olvasói tábor nagyobb 
érdeklődésére is számot tarthat, egy a 
Pannonhalmi Apátsági Könyvtárban 
fellelt, 1640-ben keletkezett német 
nyelvű kéziratos könyvecske, mely 
több szempontból is egyedülálló érté-
ket képvisel. Így például 50×70 mm-es 
méretét tekintve, de mint a kizárólag 

a krisztusi szenvedéstörté-
nettel foglalkozó horologi-
um passionis (passió-ima-
könyv) is, továbbá főleg 
igen gazdag, a művészet-
történetben eddig példa 
nélkül való illusztráció- és 
iniciálé-sorozatának kö-
szönhetően, amelyben az 
egyes passiójelenetekben 
csak szimbolikus-allegori-
kus állatfigurák szerepel-
nek, végül nem utolsósor-
ban azért, mert a kézirat, a 
kép és szöveg az allegorézis 
korszakából származó 
szimbiózisának igen érde-
kes, komplex esetét példáz-
za. A könyvecske – a szer-
ző kísérőtanulmányával a 
napokban megjelent – ha-
sonmás kiadása egyébként 
a hazai könyvkiadásban is 
egyedülálló újdonságnak 
számít. 

Utóélet-kutatás
A német előadások szer-
ves folytatásaként Peter 
Schreiner (az Association 

Inter na-t ion ale des Études Byzantines ko-
rábbi elnöke) plenáris előadással nyitot-
ta meg a konferencia negyedik egysé-
gét, a „görög” bizánci, bizantinológiai 
ülésszakokat. A tudományszak doyen-
je a Kelet és Nyugat közötti kapcsola-
tokat Magyarországon keresztül mu-
tatta be (Isidor von Kiew und Ungarn). A 
magyar kutatók közül szerdán Juhász 
Erika előadását hallgathatta meg a kö-
zönség. Az előadó a Chronicon Paschale 
(Kr. u. VII. században keletkezett bi-
zánci világkrónika; magyarul Húsvéti 
krónika) másolatainak kalandos útját 
vázolta fel: Andreas Darmarios görög 
másoló és könyvkereskedő a XVI. szá-
zadban – üzleti céllal – három másola-
tot is készített a műről (ma München-

jórészt egyházi levéltárakban és egyéb 
gyűjteményekben található, hatalmas 
mennyiségben feldolgozásra váró kö-
zép- és koraújkori kéziratanyag katalo-
gizálására szakosodott kutatócsoport 
tagjaiként a filigranológus (víz je l tan-
ku tató) Maria Stieglecker, a művészet-
történész Maria Theisen, valamint 
Astrid Breith és Nikolaus Czifra filoló-
gusok számoltak be munkájuk leg-
újabb és legértékesebb eredményeiről. 
A katalógusba vett német nyelvű kö-

zépkori kéziratokról – így például a 
magyarországi „leletanyagról” is – az 
érdeklődők elsősorban a www.hand-
schriftencensus.de oldalon tájékozód-
hatnak. A konferencia „Nesztórja” a 
világhírű magyar középkorász, 
Vizkelety András professzor volt, aki-
nek collegiumi kötődése nem újkeletű, 
hiszen évekig az MTA/OSZK közös, 
a Collegiumban működő Fragmenta 
codicum-kutatócsoport munkáját irá-
nyította. Magyar részről a szakmai fó-
rumon munkatársa, Lauf Judit, vala-
mint Berzeviczy Klára vettek részt.

A szakmai találkozó legifjabb részt-
vevője Sztulik-Kniesl Balázs volt, aki 
valódi unikumnak számító felfedezé-
sével és az arról írt német nyelvű mo-

ben, Stockholmban és Uppsalában ta-
lálhatók e másolatok). Az elkészült kó-
dexek azonban számos alkalommal 
gazdát cseréltek, történetük igazi ka-
landregény. Az előadó igyekezett rávi-
lágítani a szakirodalomban található 
ellentmondásokra, amelyek a kódexek 
sorsának feltérképezésében mindeddig 
hátráltatták a kutatókat, és felhívta a 
figyelmet egy – a szakirodalom szá-
mára teljesen ismeretlen – madridi kéz-
iratra is, amely a Húsvéti krónika szöve-
gét őrző X. századi vatikáni kézirat 
legpontosabb másolata. 

Este az Osztrák Kulturális Fórum lát-
ta vendégül a konferencia résztvevőit, 
ahol fogadással egybekötött könyvbe-
mutatón a Byzanz und das Abendland: 
Begegnungen zwischen Ost und West 
(2013, Eötvös József Collegium, szerk. 
Juhász Erika) című tanulmánykötetet 
méltatta Peter Schreiner és Christian 
Gastgeber. A konferencia hátralévő ré-
szében a magyar, osztrák, német, fran-
cia, olasz, cseh, szlovák és szerb kutatók 
írás- és kódextörténeti, régészeti, iroda-
lomtörténeti, történetírással foglalkozó, 
illetve a történeti földrajz témakörébe 
tartozó előadásait az utóélet-kutatást 
középpontba állító szekció zárta le.

A tudományos konferenciák szerve-
zésével, a nemzetközi kapcsolatok fo-
lyamatos bővítésével a Collegium azt 
igyekszik elérni, hogy hallgatóinak 
minél szélesebb körű kutatási lehetősé-
geket teremtsen, és ezáltal a tudo-
mányágak hazai utánpótlását is bizto-
sítsa. Ezen elgondolás szellemében a 
pénteki napon az ifjú bizantinológusok 
kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. 
A padovai egyetem bécsi ösztöndíjasa 
mellett a Collegium növendékei ismer-
tették kutatási eredményeiket: előadá-
saikban a bolognai, párizsi és bécsi 
partnerintézetek által rendelkezésükre 
bocsátott kéziratok kritikai kiadásának 
előmunkálatairól számoltak be. 

A Collegium 2014 novemberében 
sorrendben a harmadik Byzanz und das 
Abendland nemzetközi konferencia 
megrendezésére készül.  

G. Á.

A kiadott és bemutatott kötetekrRl lásd:
http://honlap.eotvos.elte.hu/byzance
http://honlap.eotvos.elte.hu/esercizi-di-
ilologia
http://honlap.eotvos.elte.hu/byzanz-
und-das-abendland
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Ulysses Europaeus

A homéroszi hős Odüsszeusz és a 
L’Harmattan Kiadó Mik ro tör té ne lem 
sorozatában legújabban megjelent 
könyv főhőse, Harsányi Nagy Jakab 
is arra ítéltettek, hogy életük jelentős 
hányadát folytonos vándorlással, 
lakóhelyeik változtatásával töltsék. 
Míg Odüsszeusznak megadatott, 
hogy visszatérhessen sze-
retett otthonába, Itha-
kába, addig Harsányi 
Nagy Jakab szülőföld-
jétől távol, a branden-
burgi Berlinben halt 
meg. Kérdés ugyanak-
kor, hogy utóbbi elmé-
jében mennyire élhetett 
idilli helyként élete ké-
sőbbi szakaszaiban a Bi-
har megyei Harsány (a 
mai Körösnagyharsány). 
A falvacskát ugyanis 
valószínűleg már egé-
szen kisgyermekként 
elhagyta, hogy a váradi kollégium 
diákja legyen. Várad ifjú korának 
biztos pontja volt, de nyugat-euró-
pai egyetemjárása után oda is csupán 
néhány évre tért vissza. A könyvből 
az derül ki, hogy amennyiben Har-
sányinak volt „saját Ithakája”, az 
csak Európa lehetett, amelynek min-
den szegletében kicsit otthon érezte 
magát. 

Harsányiéhoz hasonló „odüsszeia” 
volt az életrajz megírójának, Kármán 
Gábornak is az az időszak, amíg a 
hősére vonatkozó forrásanyagot ku-
tatta: könyvtárak és levéltárak soka-
ságában fordult meg Nagy-Britan-
niától Lengyelországig, Svédország-
tól Romániáig. 

A szerző a fordulatokban gazdag 
életutat úgy tárja olvasója elé, hogy 
azokban sem hagy kérdéseket, akik 
mélyebben érdeklődnek a Harsányi 
által beutazott és lakott helyszínek 
egykori (mikro)világa és a korszak 
társadalmi, politikai kontextusa 
iránt. Harsányi Nagy Jakab életútja 
elsősorban a szerző hivatali pályájá-
hoz kapcsolódó források alapján volt 
rekonstruálható, így az életrajz meg-
írójának szükségszerűen hőse köz-
életi tevékenységére kellett koncent-
rálnia figyelmét. Ha Harsányi ma-

gánéletéről, jelleméről alig derül ki 
valami az olvasó számára, az életút 
úgyis lenyűgöző gazdagságú, mely-
nek fordulatait Kármán Gábor rend-
kívül plasztikusan tárja az olvasó elé. 

Harsányi fiatalon tanult a hollan-
diai Franeker és Leiden egyetemein, 
de feltételezhetően Cambridge és 
Edinburgh padjait is koptatta. Az 
Erdélyi Fejedelemségbe való vissza-

térése után a váradi 
kollégium rektora volt. 
Később az egyházi pá-
lyát elhagyva lépett II. 
Rákóczi György szol-
gálatába: a fejedelem-
ség kancelláriájának ír-
noka lett, majd hét évig 
szolgált Erdély kons-
tantinápolyi követsé-
gén. Ezután egy havas-
alföldi vajda oldalán 
teljesített szolgálatot, 
majd Georghe Ştefan 
száműzött moldvai vaj-
da titkáraként követte 

urát Stettinbe (ma Szczecin). 
Diplomáciai utakon szintén részt 

vett: járt Moszkvában és a svéd ural-
kodó udvarában is. 1667-ben került a 
brandenburgi választófejedelem, Fri-
gyes Vilmos udvarába, ahol az egy-
korú iratokban „udvari tanácsos-
ként” szerepel.  Itt írta meg az Osz-
mán Birodalomról szóló munkáját, 
amelyet kortársai ugyan kevéssé is-
mertek, de a történészek számára 
fontos információs tárház arra vo-
natkozólag, hogy milyen ismeretei 
voltak a kor emberének a keresztény 
Európa számára oly nagy veszélyt je-
lentő, terjeszkedő birodalomról, és 
hogyan interpretálta erre vonatkozó 
ismereteit. Harsányi Nagy Jakab ha-
lálának pontos időpontja sem ismert, 
életének fonalát azonban e remek 
feldolgozásban a ma embere újra fel-
veheti. (Egy közép-európai odüsszeia a 
17. században – Harsányi Nagy Jakab 
élete. L’Harmattan Kiadó, 2013, Buda-
pest, 210 oldal, 3400 forint)

UGRY BÁLINT

A leigázottak reménye

Talán azért vonzó Spartacus, a lázadó 
rabszolga alakja immár évezredek 
óta, mert az alávetettek – vagy egy-

szerűen a kisemberek – példamutatá-
sa arra, hogy változtatható sorsunk a 
legmélyebb ki szol gáltatottságban is, s 
még akkor is, ha végül elbukunk, re-
ményt adhat.

Spartacus igazi irodalmi hős, ho-
lott alakja valós, bár meglehetősen 
keveset tudunk róla. Talán trák 
származású volt (bár ez vitatott 
adat), annyi tény, hogy rabszolga-
ként gla diá tor kodott. Kr. e. 74-
ben lázadt fel, s csapata egyre na-
gyobb létszámúra duzzadt követő-
ivel, akik között nők, gyermekek 
és öregek is voltak. A Vezúvra vo-
nult csapat jobbára fosztogatások-
ból tartotta fenn magát, de egyre 
többen voltak és egyre erősebbek 
lettek.

Az ellenük kül-
dött légiókat sorra 
megverték, ám ki-
érlelt, keresztülvi-
hető tervük nem 
volt a továbblépés-
re. Eleinte észak 
felé vonultak, de 
onnan visszafor-
dultak délnek. El-
lenséges környe-
zetben sokáig nem 
tarthatták magu-
kat. Végül Kr. e. 
72-ben legyőzték a 
lázadó sereget, 6000 rabszolgát fe-
szítettek keresztre a Rómából délre 
vezető út, a Via Appia mentén. Tes-
tüket évekig a kereszten hagyták, 
mindenki elborzasztására. 

Spartacust mégis a legnagyobb 
hadvezérként tartják számon, mert 
jól szervezett, kiképzett és felfegy-
verzett légiók ellen ellenséges kör-
nyezetben tudott sorozatos győzel-
met aratni képzetlen, fegyelmezet-
len, rosszul felfegyverzett, ron-
gyos seregével. Alakja már életében 
legendává vált és a távoli utókor 
sem feledi. Elsősorban már nem a 
győztes hadvezért, hanem a sorsát 
megváltoztatni akaró héroszt lát-
juk benne. Ben Kane izgalmas, for-
dulatokban gazdag regénye, a 
Spartacus, a gladiátor is ezt a férfit 
mutatja be. (Kossuth Kiadó, History-
könyvek sorozata, 2013. 493 oldal, 
2990 forint)

- J -
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A nagy felbontású légi felmé-
résen alapuló vízvizsgálati 
módszer a felszíni víztestek 

esetében lehet eredményes, hiszen a 
föld alá a szenzoraink nem látnak 
be. Felszíni víztestnek nevezzük a 
tavak, víztározók, folyók és egyéb 
nyílt felszínű vizeink jól lehatárol-
ható, egységes szakaszait.

F E L S Z Í N I  V I Z E I N K  T I S Z TA S Á G Á N A K  V É D E L M E 

NAGY FELBONTÁSÚ 
LÉGI FELMÉRÉS

A felszíni víztestek állapotát többféle módon lehet megvizsgálni. Helyszíni és laboratóriumi mérések-

kel	meghatározható	a	vízminta	szennyezettsége,	a	különbözW	nehézfémek	és	szerves	szennyezWk	
jelenléte,	koncentrációja.	Ahhoz,	hogy	ezeket	a	vizsgálatokat	ne	csak	pontszere	mintavételi	helyek-
re, de egy egész víztestre vonatkoztatva elvégezhessük, nagyon sok mérést kell végeznünk. Ráadásul 

a szennyezések és eloszlások térben zajlanak le. Ehhez egy olyan helyszíni mintavétellel kombinált 

légi felmérés lehet a megoldás, amivel rögzíteni lehet a szennyezések térbeli lezajlását.

A légi felvételekkel tör-
ténő térképezésnek régi 
hagyományai vannak. 
Katonai és országtérké-
pezési célokból már az 
első világháború óta 
használják a repülőgép-
ről lefelé elkészített légi 
felvételeket, amelyekből 
ortofotók, térképi vetü-
letbe alakított fotó-tér-
képek készülnek. Ma-
gyarországon már a hat-
vanas-hetvenes években 
felismerték, hogy eze-
ken a felvételeket nem 
csak az utak, az épüle-
tek, az erdők vagy az 
árvizek, de a növényzet típusa, a 
szennyezett talajfoltok, olajos víz-
felületek is megörökíthetőek és fel-
mérhetőek. Ekkoriban kezdte felis-
merni magának a környezetvéde-

lem az infravörös légifényképezést 
is, amit korábban szintén csak kato-
nai célokra alkalmaztak.

A repülőgépről történő térképé-
szeti jellegű adatgyűjtés előnyeit 
korábban is kihasználták az árvizek 
kiterjedésének feltérképezésében, a 
meggyengült, elégtelenül működő 
vízügyi berendezések gyors kikere-
sésében, áramlástani vizsgálatoknál 
és szennyező források lo ka li zá lá sá-
nál. A legutóbbi évek eredményei 
közül a vörösiszap okozta kataszt-
rófa során a Dunába került iszap 
nyomon követését, szennyvíztisztí-
tók megfelelő üzemelésének  ellen-
őrzését, a 2013. évi dunai árvíz fel-
mérését és szennyezések detektálá-
sát érdemes megemlíteni.

Mára a technika olyan gyors és 
hatalmas fejlődésen ment át, a fel-
vételek pár éve olyan gyorsan és 
részletesen elkészíthetőek, hogy a 

DIGITÁLIS KAMERÁK 
ÚTTÖRVI
A szakterület meghonosodásában komoly 
szerepet játszott az ARGOS Stúdió, amely 
a magyar vízügyi és környezetvédelmi légi 
felmérések alapszervezete volt. Kezdetben 
elQdje Pécsen, majd a hatvanas évektQl 
vízügyi légi szolgálatként országos szinten 
fejtette ki tevékenységét. Számos fejlesz-
tés látott napvilágot, a digitális kamerák el-
sQ hazai alkalmazása is a Stúdió berkein 
belül valósult meg. Utódja, az Interspect a 
mai napig folytatja a természetvédelmi, 
környezeti monitoring és ökológiai szemlé-
let_ kutatás-fejlesztési tevékenységet.

A vízbe mosódott szennyezések egy jelentQs hányadát is 
rögzítette az árvízi légi felmérés. (Vegyi anyagok kimosódása 

Tass közelében)

Az ortofotók kiértékelése nagymértékben 
automatizálható. Hogy milyen eredménnyel, 

az elsQsorban a felvételek minQségétQl 
(színárnyalat gazdagsága, felbontás és 

zajmentesség) függ. A Duna 2013-as 
árvizének felmérésekor elvégzett légi 

felmérésnek nagyon pozitív tapasztalatai 
voltak. (Interspect IS 4 mérQkamera felvétele 
és a kép számítógépes osztályozásával nyert 

eredmény)
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nagyobb területűvé válik, és ezáltal lesz 
látható az űrből. Ehhez az egyszerű 
példához hasonlóan, sokszor ráutaló je-
lekből derülnek ki környezetszennyező 
folyamatok. Éppen ezért a légi felmé-
rés önmagában sokszor nem elég. Ilyen 
esetekben az észlelteket a helyszínen el-
lenőrizni kell. Mégis rengeteg időt, te-
repi munkát és anyagi ráfordítást spó-
rolunk meg a kritikus területek gyors 
kiválogatásával, nem is beszélve az 
egyébként nehezen megközelíthető te-
rületekről, amik egyébként kimarad-
nának a vizsgálatból.

Természetesen nem csak a növény-
zet, az építmények, a mezőgazdaság 
vagy a szennyezések térképezhetőek 
fel. Áramlástani vizsgálatok is elvé-
gezhetőek, ellenőrizhető a hídpillé-
rek, akárcsak a zsilipek megfelelő ál-
lapota.

 MOLNÁR ZSOLT

kisebb vízbe szivárgó, szer-
ves anyagra utaló jeleket is 
rögzíteni tudjuk. Ez arra ins-
pirálta a csoportot, hogy a 
különböző típusú szennyezé-
sekre különböző tudomá-
nyos módszereket dolgoz-
zunk ki.

A lassan folyó és álló vizek-
ben jól lehatárolhatóak a 
szervesanyag felhalmozódási 
zónák. Az illegálisan a vízbe 
engedett szennyvíz is észlel-
hető, még ha olyan kis terüle-
ten jelentkezik is, ami a ha-
gyományos, 10 cm pixelrész-
letességnél kisebb felbontású 
légi felvételeken nem is lát-
szana. Ezek a szennyező for-
rások lehetnek nagy vízhoza-
múak, tehát jelentős környe-
zetszennyezést okoznak attól, 
hogy a víz felszínéről gyorsan 
elkeverednek.

A szerves szennyezőkön túl 
észlelhetővé váltak egyes nehézfé-
mek szennyezésére utaló jelek is. 
Nem csak az oldott anyagok szín-
képelemzésére nyílik lehetőség, de 
a kolloid méretű lebegő részecskék 
feltárására is, hiszen a légi felméré-
sek során sokszor nem is közvetle-
nül egy anyag észleléséből, hanem 
a rá utaló jelekből következtetünk 
a jelenlétére. Gondoljunk például 
arra az esetre, amikor az éjszakai 
műholdfelvételeken láthatóvá vá-
lik az óceánon a hajók fénye. A 
műhold felbontása nem teszi lehe-
tővé a hajó lámpák észlelését, de a 
levegőben található párán és ré-
szecskéken tükröződő fényfelhő jóval 

A felvételek fotogrammetriai feldolgozásának 
hasznos mellékterméke a háromdimenziós 
modell (A 2013-as árvíz ortofotó-mozaikja 
háromdimenziós nézetben – Interspect)

A hagyományos értelemben nagyfelbontású légi 
felvételen a szennyezés könnyen összetéveszthetQ 

egy homokzátonnyal, vagy folyami hordalékként 
érkezQ ágakkal. A nagy felbontású felvételen 
egyértelm_en értelmezhetQ és lokalizálható a 

probléma. (A felvétel a Soroksári Duna-ágat ábrázoló 
ortofotó-térkép részlete, Bakó Gábor fényképezte 

2010-ben)

A madarakat a láthatatlan út 
is elriasztja

„Fantomutat” építettek amerikai kuta-
tók, hogy megvizsgálhassák, hogyan 
hat az autók keltette zaj a madarak vi-
selkedésére. Ez az első tanulmány, ami 
a hangot függetlenül vizsgálja az autó-
pályák egyéb zavaró tényezőitől: a lég-

szennyeződéstől, az autók és aszfalt lát-
ványától, a balesetveszélytől. A kutatók 
folyamatos forgalmi zajt játszottak le fél 
kilométer hosszan elhelyezett hangszó-
rókon keresztül négy napon át Idaho 
déli részén, autóforgalomtól mentes, 
természeti környezetben, madárván-
dorlási időszakban. Négynapos ciklus-
ban váltogatták a zajt és a csendet, köz-
ben pedig naponta monitorozták, mi-
lyen madárfajok kelnek át az „út” fe-
lett. Kiderült, hogy a zaj a madarak 
negyedét elriasztotta. Két faj, a 
cédruscsonttollú és az aranyos lombjáró 
szinte teljesen elkerülte a zajos területe-
ket. Az ötletes módszer tehát igazolta, 
hogy a madarak jelentős részben a 
hangzavar miatt maradnak távol az au-
tópályák környékéről, és azt is, hogy az 
épített környezet sokszor befolyásolja a 
madarak vándorlási útvonalait.   

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA

Aranyos 
lombjáró 

Cédruscsonttollú
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2

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

3

Vajjon ki kezdte ezt a hallgatag,  
bíz jócskán girbe-gurba kisutat?
Akárki kezdte, nem kételkedett,
célt fogott, indult és – megérkezett.

Illyés Gyula Gyalogúton versének sorai akkor is ide 
kívánkoznak, ha már gyalogútjainkat szinte min-

denütt megszántják az autókerekek is. Ám így vagy 
úgy, végső soron mégis a magunk erejéből és a saját 
felelősségünket a vállunkra véve kell végigmennünk raj-
tuk. Aki eltéved, ne az utat hibáztassa! H. J.
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4

5

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja 
felvételét, megosztva élményét olva-
sótársaival. Kérjük, hogy a digitális 
képet tif vagy jpg formátumban 300 dpi 
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyro-
vatba írja: ét-galéria, és a kísérRlevél-
ben mondja el, amit a felvétel körül-
ményeirRl és a témáról tud. A beküldR 
jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

M. S. mester története?

Egyszerre könnyű és egyszerre nehéz 
feladat egy olyan, ötszáz évvel ezelőtt 
élt festőről regényt írni, akinek az 
életéről szinte semmi 
biztosat nem tudunk és 
az életművéből is mind-
össze hat vagy hét képet 
ismerünk. Még a nevét 
is csak találgatják a mű-
vészettörténészek az 
egyik képén látható MS 
monogram alapján.

Amiben megegyeznek 
a kutatók, az mindössze 
annyi, hogy a neki tulaj-
donított képek a sel-
mecbányai Szent Kata-
lin-templom oltárához 
készült sorozat darabjai 
és a XVI. század elején készültek (az 
egyik képen, az MS monogram mel-
lett szerepel az 1506-os évszám). A 
stílusjegyek alapján hat kép szerzősé-
gét nem vitatják, a hetedikről feltéte-
lezik, hogy ugyannak a festőnek az 
alkotása. A kutatók szerint volt egy 
nyolcadik kép is az oltáron, de ennek 
nyoma veszett.

Ez az alaphelyzet tág teret enged az 
írói képzeletnek és ezzel él is a könyv 
szerzője, Horváth Péter: hihetetlen 
kalandokban és fordulatokban gaz-
dag életet ad főszereplőjének. Mind-
járt a könyv elején megismerkedünk 
Sebastian „föstővel” – de aztán né-
hány oldal múlva eltűnik előlünk, 
hogy jó kétszáz oldallal később talál-
kozzunk vele újra. Mit tehetünk? 
Fogadjuk meg a könyv egyik sze-
replőjének tanácsát: „Nem tartozik a 
fősodorhoz … Most mégis ideillesztem 
… Ha nem érdekel, bátran lapozz to-
vább a könyvben … tetszésedre hasz-
náld a könyveket. Ha egynémely részle-
tet megunnál, ne szégyelljed magad. Az 
olvasás öröm … Tetszésed szerént jár-
hatsz-kelhetsz a lapok közt, előresietvén 
vagy éppen visszaugorva”. Ha jobban 
érdekel minket Sebastian festő kita-
lált élete, mint a selmeci városatyák 
kisszerű gáncsoskodásai vagy az 
egyházfik erkölcstelen élete, akkor a 
könyv olvasása közben jusson 
eszünkbe néhányszor ez a jó tanács.

A többi oldalán azután egy olyan 
festővel ismerkedhetünk meg, aki 

kalandos úton Selmecbányáról eljut 
egyebek között Velencébe, Firenzé-
be, Rómába, vagyis az akkori mű-
vészeti élet központjaiba is. A kor 
nagy művészei közül kerülnek ki 

mesterei és barátai. 
Megismerkedik Dürer-
rel, akinek tíz éven át 
segédje lesz Nürnberg-
ben, majd az ő ajánlásá-
val kerül vissza Selmec-
bányára, hogy meg fesse 
élete főművét, a Szent 
Katalin-templom oltár-
képeit. 

Ebből, a több mint öt-
száz oldalas „középkori 
kalandregényből” ké-
pet kapunk a kor erköl-
cséről és erkölcstelensé-
géről, hatalmasok és 

hatalmaskodók praktikáiról. Olvas-
hatunk nem éppen szent életű pa-
pokról és szerzetesekről, és ha már 
egy festő élete a könyv fő témája, 
kapunk egy kevés festészetelméletet 
és műelemzést is. 

Olvassák el Horváth Péter A képíró 
című könyvét, és döntse el ki-ki ma-
ga, hogy sikerült-e az írónak ez az 
egyszerre nehéz és egyszerre könnyű 
feladat megoldása. (A képíró. 2013, 
Noran Libro Kiadó, Budapest, 524 oldal, 
3990 forint)

NÉMETH JÁNOS

Nyugat-Szahara 
történelmi helyzetéről

A szerző, Besenyő János ENSZ-béke-
fenntartó volt Nyugat-Szaharában, 
és a már megjelent tanulmányai után 
most egy kötetben foglalta össze a 
térséggel kapcsolatos eddigi tudását 
és személyes tapasztalatait. A könyv 
első része általános földrajzi áttekintés 
Nyugat-Szaharáról, az éghajlatáról, 
növény- és állatvilágáról és az ott élő 
nomád törzsek életéről. A második 
fejezet egy részletes történelemtan-
könyv a nyugat-szaharai nép sorsá-
nak korábbi fordulatairól: egymást 
követték a törzsi háborúk, a harcok a 
szomszédos országokkal, majd a 
gyarmatosítás után a spanyolok és a 
franciák ellen is. A szerző rendkívüli 
részletességgel dolgozta fel az ország 
történetét, számtalan kisebb-nagyobb 

háborút mutat be, magyarázatokkal 
kiegészítve a tényeket.

Ezután lassan rákanyarodik azokra 
az eseményekre, amelyek közvetlenül 
a mai helyzet kialakulásához vezet-
tek, és ha lehet, még jobban belemegy 
a részletekbe. A spanyol gyarmatosí-
tók távozása után az itt élő törzsek 
nem tudtak saját országot alapítani, 
ehelyett a szomszédos Marokkó szin-
te azonnal bevonult és elűzte a nyu-
gat-szaharai nép jelentős részét.

A felszabadítási harc máig is tart, 
amelynek egyes szakaszait a könyv 
részletesen bemutatja, úgy a katonai 
akciókat, mint a diplomáciai törekvé-
seket. A könyvből megismerhetjük az 
ENSZ-nek a területtel kapcsolatos 
munkáját is: a cél alapvetően egy ügy-
döntő népszavazás megtartása arról, 
hogy Nyugat-Szahara önálló ország 
vagy Marokkó része legyen. A részle-
tekről azonban évtizedek óta nem 
tudnak a felek megállapodni, aminek 
az okait a szerző szintén nagyon pon-
tosan elemzi.

Besenyő János könyve végén egyenként 
bemutatja az ENSZ békefenntartó tábo-
rainak elhelyezkedését és működését, 
számtalan hasznos és 
érdekes dolog derül 
ki, ami egy béke-
fenntartó napi rutin-
jához hozzátartozik. 
Bemutatja a mene-
külttábor életét is, 
olyan részletekkel 
együtt, mint a mo-
biltelefonok elterje-
dése, a higiéniai vi-
szonyok vagy a sza-
badságharcosok ve-
zetőinek politikai 
helyzete.

A szerző a kötet elején a semlegessé-
gét hangsúlyozza, ami el is várható 
egy egykori békefenntartótól. A kö-
tetben ennek ellenére sokszor érezhe-
tő a szimpátiája az elüldözött nyugat-
szaharai nép iránt. Afféle katonai 
könyvről van szó, amely a folyószö-
veges formátum miatt olvasmány-
ként kissé monoton, viszont elké-
pesztően részletes ismeretanyagot 
tartalmaz. (A nyugat-szaharai válság – 
Egy magyar békefenntartó szemével. 
Publikon Kiadó, 356 oldal, 3 126 forint)

SZATMÁRI PÉTER



Oknyomozó ovisok

Már a kicsi gyerekek is igazi társas lények: együtt éreznek és 
rokonszenveznek másokkal. Erre utal, hogy amikor egy fel-
nőtt jelét adja, hogy kellemetlenség érte, akkor már a 14 hó-
napos babák is együtt éreznek vele, hiszen a bajban levő sze-
méllyel összhangban ők is negatív érzelmeket fejeznek ki, 
illetve kinyilvánítják rokonszenvüket is: megpróbálnak se-
gíteni, vigasztalják, vagy adnak neki valamit. Érdekes lélek-
tani kérdés, hogy mindez csupán automatikus reakció-e, 
melyet a negatív érzelmek látványa vált ki, vagy pedig a 
gyerekek felfogják és értékelik a másik helyzetét, és ebből 
fakad az együttérzésük. Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy 
az utóbbi az igaz. Egy kísérlet során 18 és 25 hónapos gyere-
keknek két felnőtt valamilyen apró jelenetet játszott el. Az 
egyik fajta „előadásban” az egyik felnőtt tönkretette a má-
sik szereplő rajzát, máskor viszont ugyanaz a felnőtt egy 
semleges tárgyat rongált meg. A „sértett” egyik esetben sem 
fejezett ki semmilyen érzelmet. A gyerekek viszont jól érzé-
kelték a különbséget: sokkal aggodalmasabban néztek, ha 
személyes sérelemről volt szó, és ebben az esetben sokkal 
többször segítettek az áldozatnak a történtek után.

A közelmúltban a Lipcsében működő Max Planck Intézet 
kutatói – Robert Hepach és munkatársai – a kérdés további 
vizsgálatára játékos kísérletet terveztek, amelyben 48 há-
roméves gyerek vett részt. A kutatók három kísérleti alap-
helyzetet terveztek meg, ezek közül az egyik a „valódi sére-
lem” volt, a másik az „apró sérelem”, a harmadik pedig a 
„nem látható sérelem”, s ezeket többféle játékszituációban is 
előadták. Az egyik alkalommal például a pszichológus egy 
kartondobozból játékokat rámolt ki, és a doboz fedele rácsa-
pódott az ujjára – ez volt a valódi sérelem. A felnőtt negatív 
érzelmi állapotának kifejezéseként összehúzta a szemöldö-
két, csücsörített és nyöszörgő hangokat hallatott. Az apró sé-
relem úgy festett, hogy a doboz fedele lecsapódott ugyan, de 
csak a felnőtt ingujját csípte be. A szereplő azonban ekkor is 
ugyanolyan intenzív negatív érzelmeket mutatott. A nem 
látható sérelem esetén pedig a felnőtt – amikor a csöppség 
másfelé nézett – ugyanígy elkezdte jelezni negatív érzelme-
it, de a gyerek ilyenkor nem tudta, hogy ezt mi váltotta ki.

A kutatók azt vizsgálták, hogy a különféle „sérelmek” 
megfigyelése után a gyerekek mennyire éreznek együtt a 
felnőttel. Erre az egyik módszer az volt, hogy a következő 
játék során a gyerek és a felnőtt egymás mellett rajzolt az 
asztalnál, de egy paravánnal el voltak választva, nem láthat-
ták egymást. A felnőtt egyszer csak elkezdett a szokásos 
módon nyöszörögni, és a kutatók figyelték, hogy a gyerek 
felkel-e a székéről és odamegy-e megnézni, hogy mi történt 
a felnőttel. A másik „teszt” során a gyerek kapott két leve-

gővel töltött lufit, a felnőtt pedig egy héliummal töltöttet, 
amely „véletlenül” elszállt, fel a plafonig, ahol a felnőtt hiába 
próbálta elérni, és emiatt szomorú lett. A pszichológusok ar-
ra voltak kíváncsiak, hogy a gyerek felajánlja-e a felnőttnek 
az egyik lufiját kárpótlásul.

Az eredmények azt mutatták, hogy amikor „valódi sére-
lem” történt, a gyerekek nagyon együttérzőek voltak, és 
szinte ugyanilyen mértékben kinyilvánították a rokonszen-
vüket akkor is, amikor nem tudták, hogy mi okozta a bajt. 
Ellenben ha csak „apró sérelem” történt, és a gyerekek azt lát-
ták, hogy a felnőtt nagyon túlreagálja a dolgot és ok nélkül 
nyafog, akkor sokkal kevésbé mutattak együttérzést vele. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a háromévesek már nagyon jól értik a 
kellemetlen érzelmek kialakulásának folyamatát, logikáját, 
és csak azzal szimpatizálnak, aki szerintük ezt megérdemli.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Szegény (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Bolygója is lehet 
a közeli barnatörpe-párnak

Egy tavaly februárban felfedezett 
közeli barnatörpe-pár további 

alapos vizsgálata nyomán egy csil-
lagászcsoport arra a következtetés-
re jutott, hogy a rendszerben nagy 
valószínűséggel egy harmadik, 
bolygó méretű égitest is van. A ku-
tatásról szóló beszámoló az Astro-
nomy & Astrophysics-ben jelent 
meg.

A barna törpék a naptömeg 8 
százalékánál kisebb tömegű „fél-
bemaradt csillagok”, amelyek nem 
tudtak annyi tömeget összegyűjte-
ni, amennyi a nukleáris fúzió bein-
dulásához szükséges. A szóban for-
gó kettős a Luhman 16AB, amely 
a Vitorlás (Vela) csillagképben lát-
ható, tőlünk mindössze 6,6 fény-

Már korábban is számos jel mutatott 
arra, hogy az Europa jégkérge alatt 
egy hatalmas (víz)óceán rejtőzhet. 
Bár a mostani megfigyelés nem bi-
zonyítja egyértelműen, hogy a meg-
figyelt vízpára közvetlenül ebből az 
óceánból áramlik fel (s nem csupán 
a repedésekben megolvadt jégből tör 
elő), a kutatók szerint ez a legvaló-
színűbb magyarázat. Amennyiben 
további megfigyelések ezt megerősí-
tik, úgy az Europa a második hold a 
Naprendszerben, amelyen a mélyből 
a felszínre törő vízpára figyelhető 
meg. Az eredményről a kutatók a 
Science-ben számoltak be.

Mint azt Lorenz Roth, a Southwest 
Kutatóintézet (San Antonio) csillagá-
sza, a cikk egyik szerzője elmondta, 
ez azért különösen izgalmas, mert azt 
jelenheti, hogy az óceán kémiai ösz-
szetételét a jégpáncél átfúrása nélkül, 
közvetlenül a feltörő vízpára elemzé-
sével vizsgálhatják. 

A másik hasonló hold a Szaturnusz 
körül keringő Enceladus: ennél 2005-
ben a Cassini-szonda észlelt, szintén 
a hold déli sarkvidékénél, gejzírsze-
rű vízpára-, jég- és porszemcséket is 
tartalmazó kitöréseket. Az Europán 
eddig csak vízpárát sikerült azono-
sítani, a Hubble-űrtávcső 2012 de-
cemberében végzett spektroszkópiai 

VízpárafelhW	az	Europa	
sarkvidékénél

A NASA Hubble-űrtávcsöve vízpá-
rát figyelt meg a Jupiter Europa 

holdja jeges déli sarkvidéke fölött, ami 
az eddigi legerősebb bizonyíték lehet a 
jégpáncél alatt feltételezett óceán vizé-
nek feláramlására, illetve kitörésére. 

megfigyelései alapján. A Hubble ek-
kor halvány ibolyántúli fényt észlelt a 
hold déli pólusa feletti sarki fényben. 
A sarki fény kialakulása a Jupiter 
erős mágneses mezejének tulajdonít-
ható, amely annyira felgyorsítja az 
erővonalak mentén a hold felé tartó 
elektronokat, hogy azok felhasítják a 
felszín közelében lebegő vízpára mo-
lekuláit, s az így szétváló hidrogén- és 
oxigénatomok jellegzetes színképvo-
nalai már könnyen azonosíthatók. 

évre, s ezzel a Naphoz 
legközelebb eső ismert 
barnatörpe-pár.

Felfedezését követő-
en a kettőst több csil-
lagászcsoport is célba 
vette, különféle táv-
csövekkel. Az Európai 
Déli Obszervetórium 
(ESO) Henri Boffin ve-
zette csapata megálla-
pította, hogy mindkét 
törpe tömege 30 és 50 
jupitertömeg közé esik. 
(Összehasonlításként: a 
Nap tömege mintegy 
1000-szerese a Jupi-
terének.) Egymástól 
mért távolságuk nagy-
jából a Nap–Föld tá-
volság háromszorosa, 
és mintegy 20 év alatt 
járják körbe egymást.

A Luhman 16AB barnatörpe-pár

KÉP: NASA/JPL/GEMINI OBSERVATORY/

AURA/NSF

Fantáziakép az Europa déli sarkvidékén 

feláramló vízpáraoszlopról (a háttérben 

a Jupiter, illetve tQle balra fent a Nap)
KÉP: NASA/ESA/K. RETHERFORD/SWRI

Az Europa déli sarkvidéke fölött a Hubble 

spektroszkópiai megfigyelései alapján 

azonosított vízpára eloszlása (a hold valós 

képére illesztett grafika)
KÉP: NASA/ESA/L. ROTH/SWRI/UNIVERSITY OF 

COLOGNE
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A Hubble megfigyelései alapján a 
kutatók azt is megállapították, hogy 
a vízpára feláramlása, illetve a gej-
zírszerű kitörések az Europa-n és az 
Enceladus-on erős korrelációban áll-
nak a holdak pályamenti helyzetével, 
és lényegében csak olyankor figyel-
hetők meg, amikor azok anyabolygó-
juktól távol vannak. Erre egy lehetsé-
ges magyarázatot kínál az a feltéte-
lezés, mely szerint a holdak felszínén 
a felvételeken is jól látható repedések 
szélessége az anyabolygó árapály-erő-
inek hatására rugalmasan tágul, illet-
ve szűkül, a pálya bolygóközeli sza-
kaszán akár teljesen be is zárul. Ez a 
rugalmas változás szintén megerősíti 
a kéreg alatti óceán létezését. 

A hasonlóságok mellett a két hold 
vízpára kitörései között jelentős kü-
lönbségek is vannak: mivel az Europa 
gravitációja durván 12-szer erősebb, 
ezért nála nem láthatók olyan magas, 
s anyaguk nagy részét a hold körüli 
térbe kiszóró gejzírszerű kitörések, 
mint az Enceladus-on. Az Europa 
vízpára oszlopai legfeljebb 200 kilo-
méter magasságig emelkednek, majd 
anyaguk túlnyomó része visszahullik 
a felszínre, ahol friss jégként lecsa-
pódva fénylő foltokat hozhat létre a 
sarkvidéken. 

(NASA) 

Nemesgáz vegyülete  
a	világerben

Egy nemzetközi csillagászcsoport a 
Herschel-űrobszervatórium meg-

figyelései alapján egy nemesgáz-ve-
gyületet, nevezetesen argon-hidridet 
fedezett fel a Rák-ködben. Koráb-
ban ilyen vegyületeket csak földi la-
boratóriumukban sikerült létrehozni 
és tanulmányozni.

A nemesgázok (hélium, neon, 
argon, kripton, xenon és radon) 
kémiailag annyira inaktívak, hogy 
sokáig azt hitték, egyáltalán nem 

alkotnak vegyületeket – innen 
ered elnevezésük is. 

Azóta már kiderült, hogy külön-
leges, eddig többnyire csak labo-
ratóriumban mesterségesen létre-
hozott körülmények között mégis 
reakcióba lépnek, főként a halogén 
elemekkel és az oxigénnel. A vi-
lágűrben azonban nem számítot-
tak ilyen vegyületek jelenlétére. 

A Rák-köd csillagászati időlép ték-
ben mérve rendkívül fiatal, alig 
1000 éve jött létre, egy szu per nó-
va rob ba nást követően. Emellett 
viszonylag közel is esik hozzánk, 
mindössze 6500 fényévre, így a 
csillagászok a köd szerkezetének és 

összetételének finomabb részleteit is 
alaposabban tudják tanulmányozni.

Most a csillagászok, Mike Barlow 
professzor (University College Lon-
don) vezetésével a Herschel-űr ob szer-
vatórium SPIRE-spektromé terével, 
a Rák-ködből érkező emissziós szín-
képvonalak tanulmányozása közben 
két kiugróan fényes vonalat fedez-
tek fel, amelyeket eleinte nem tud-
tak azonosítani. „Amikor az argonve-
gyület gyanúja felvetődött, az elképzelés 
bizarrnak tűnt: a szupernóvamaradvány 
forró, viharos folyamatok uralta közegét 
kifejezetten barátságtalan környezetnek 

véltük a nemesgázvegyületek számára” 
– mondta Barlow.

Ennek ellenére úgy tűnik, a 
Rák-ködben pontosan olyan fel-
tételek alakultak ki, amelyek 
kedveztek az argon-hidrid kép-
ződésének. Az argon magában a 
szupernóvarobbanásban keletkezett, 
majd a külső elektronjait leszakító 
intenzív sugárzás hatására ionizá-
lódott. Idővel pedig ezekből az io-
nizált argonionokból a ködöt pók-
hálószerűen átszövő hűvös, főként 
hidrogénmolekulákból álló gázfosz-
lányokkal keveredve hidrid moleku-
lák jöttek létre. 

(ESA)

A csillagászok az ESO nagyon 
nagy távcsövével (VLT) vizsgál-
ták a rendszert, több mint 2 hó-
napon keresztül 5-6 naponként 
határozták meg a két törpe pozí-
cióját. A mérőeszköz nagy felbon-
tóképességének köszönhetően ez a 
megfigyeléssorozat elegendő volt a 
két égitest pályájának a korábbinál 
tízszer pontosabb meghatározásá-
hoz és az elméletileg számítotthoz 
képest megjelenő piciny eltérések 
észleléséhez. 

Az ilyen perturbációk többnyire 
egy harmadik égitest jelenlétére és 
zavaró hatására utalnak: az elvégzett 
modellszámítások szerint valame-
lyik barna törpe pályáját egy nála is 
kisebb tömegű, bolygó méretű test 
gravitációja módosítja. A feltétele-
zett bolygó az egyik barna törpe kö-
rül kering, keringési ideje két hónap 
és 1 év közöttire becsülhető – ám 
mind létezését, mind pályáját csak 
további megfigyelések erősíthetik 
meg. 

(ScienceDaily) 

A Rák-köd a Hubble-_rtávcsQ látható tartományban (kék) és a Herschel-_robszervatóriumnak a 
h_vös por- és gázfelhQket érzékelQ, a vörös és távoli infravörös tartományban (vörös) készült 

felvételeibQl összeállított (részben hamis színezés_) mozaikképen (KÉP: NASA/ESA)
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 Európának nem kell a 
fókából készült termék: a 
Kereskedelmi Világszervezet 
jó vá hagyta a megölt fókák 

termékeire vonatkozó szinte teljes uniós tiltást. Az állat-
védők örülnek, a vadászok nem értik az indokot.

Évtizedekkel ezelőtt már leál-
lították a fókák vadászatát Ka-
nadában, mert akkor egy film 
készült a tehetetlen fókákról, 
amelyeket egyszerűen addig 
ütöttek a vadászok, amíg szét 
nem loccsant a fejük. Később a 
halállomány ingadozása miatt 
újraindították a fókavadásza-
tokat, de az állatvédők hangos 
tiltakozása ismét elérte a hatá-
sát. Először csak az agyonverést 
váltotta fel a fejbelövés, de most 
már úgy tűnik, hogy a Keres-
kedelmi Világszervezet jóváha-
gyása, amely elfogadta a fókák-
ból készült termékek tilalmát az 
Európai Unióban, lassan eléri a hatását. 

Tavaly a kanadai kormány 400 ezer fókára adott ki 
vadászati engedélyt, de „már csak” 91 ezret lőttek ki. 
Norvégiában is egyre kevesebb fókát lőttek ki az utóbbi 

időkben. Nyílván közrejátszott ebben, hogy szűkül az 
értékesítési helyek száma. 

Évről évre fájdalmas és sokkoló képeket mutattak be a 
zöldek a norvégiai és kanadai északi partoknál rendezett 
szervezetten zajló kegyetlen pusztításokról. A kanadai Inuit 
vállalat, amely a kilövéseket végezte, máris diszkriminációt 

jelentett be, mivel a WTO köz-
leményében a teljes tiltást a tár-
sadalomban jelentkező elutasító 
magatartásra vezette vissza. Az 
55 ezer embert foglalkoztató cég 
arra hivatkozik felháborodásában, 
hogy ilyen okkal a világ bármely 
iparága ellen lehet majd tilalmat 
bevezetni, mert az embereknek 
nem teszik, ami történik, és sze-
rintük ez teljesen nonszensz. „Mi 
lesz a mezőgazdasági állattartással, 
ha majd az sem tetszik?” – kérde-
zi Terry Audla, az Inuit Tapiriit 
Kanatami elnöke. 

Az unióval együtt immáron 
34 országban van teljes tilalom a 

fókákból készített termékekre, köztük az Egyesült Álla-
mokban, Mexikóban, Oroszországban és Tajvanon is. A 
WTO döntése ellen hatvan napig lehet fellebbezni.

(www.greenfo.hu) 
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VITÁS FÓKAGYILKOSSÁG

Mi vezérli a csimpánzokat?

A csimpánzok feladatmegoldó- és 
tanulási képességeit egyedi és 

csoportszempontok egyaránt befo-
lyásolják. Számukra új feladattal 
szembesülve, egyedi megoldásokkal 
próbálkoznak, s ezt akkor sem szíve-
sen adják fel, ha látják, a csoport 
többsége már más utat talált. Vajon 
mi ösztönzi inkább őket: az ésszerű-
ség vagy a konformizmus? – Erre 
voltak kíváncsiak a Max Planck 
Pszicholingvisztikai és Fejlődés-ant-
ropológiai Intézet kutatói, akik Ed-
win Van Leeuwen vezetésével két 
csimpánzcsoport viselkedését vizs-
gálták Lipcsében, illetve Zambiában. 
Tapasztalataikról a PlosONE-ban 
számoltak be.

A lipcsei csapatot a Wolfgang Kohler 
Főemlőskutató Központban fogságban 
tartott 16, a zambiait 12, egy vadvé-
delmi rezervátumban közel termé-
szetes körülmények között fél-va-
don élő csimpánz alkotta. Mindkét 
csapatot egy kisebb és egy nagyobb 
csoportra osztották, amelyeket egy-
mástól elkülönítve egy-egy étel-
automata használatára tanítottak 
be: ezekből az állatok (pénzérmék 

helyett) egy fagolyó bedo-
básával juthattak egy-egy 
mogyorószemhez.

A kutatók első lépésben 
arra voltak kíváncsiak, va-
jon a kisebbségi- és többségi 
csoport tagjait és a két gépet 
egyetlen közös területen el-
helyezve a kisebbség csatla-
kozik-e a többség által hasz-
nált géphez, vagy marad az 
általa megszokottnál. Mind 
a német, mind a zambiai 
csoportnál azt tapasztalták, 
hogy egyetlen csimpánz sem 
váltott gépet, illetve a kisebbségből 
egy sem csatlakozott a többséghez.

Egy második kísérletsorozatban 
változtattak a gépek beállításán: 
a kisebbség által használt gép egy 
fagolyóért már öt szem mogyorót 
adott, míg a másik változatlanul 
csak egyet. Egy idő után ezt a több-
ségi csoport tagjai is észrevették, s 
ennek hatására „átpártoltak” az ad-
dig csak a kisebbség által használt, 
de immár nagyobb „nyereséget” 
nyújtó géphez. 

„Ebben az esetben tehát a konformi-
tást (a nagyobb csoporthoz való csatlako-
zást és alkalmazkodást) legyőzte a raci-

onális egyéni érdek, a nagyobb nyereség 
reménye” – mondta Van Leeuwen. 

A kutatók ugyanakkor hangsú-
lyozzák, hogy a természetben vadon 
élő csimpánzok esetében a mérlege-
lés hangsúlyai erősen eltolódhatnak 
ehhez a mesterkélt helyzethez képest, 
és a csoportba való beilleszkedés az 
egyéni stratégiáknál sokkal fonto-
sabb vezérlőelvvé válhat. „Például 
egy új csoportba kerülő nőstény esetében 
létfontosságú, hogy a csapat befogadja. 
Ehhez azonban feltétlenül alkalmaz-
kodnia kell az abban kialakult szoká-
sokhoz” – mondta Van Leeuwen. 

(ScienceDaily) 

KÉP: MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
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Kondor Vilmos XX. századi – és magyar – történelemmel átitatott regényei sajátos 
színfoltot jelentenek az Agave Kiadó palettáján. A legfrissebb, A másik szárnyse-
géd cím_ írása fQszereplQjének nevét kérjük s hogy a történet szerint kinek volt a 
szárnysegédje. A megoldást beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét keddje, 
január 21-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Buda-
pest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejtvényciklus 
végére a bet_k egy 120 éve született magyar festQ- és grafikusm_vész nevét adják 
ki. A név beküldQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Fehér csapadék. 3. A szárnysegéd, akirRl a könyv szól. 
9. Tanítás. 11. Széchenyi Egyetem, röv. 12. Moulin ...; híres párizsi mulató. 13. 
Abban az idQpontban. 15. Önkívület, elragadtatás. 17. Azonos magánhangzók. 
18. Budapesti születés_ karmester, a New York-i Metropolitan karnagyaként 113 
elQadást vezényelt (Frigyes, 1888–1963). 20. A szén és a jód vegyjele. 21. E folyó 
torkolatánál található Nieuwpoort belga tengeri kikötQváros. 23. Az Q regénye 
az Iskola a határon. 25. Orosz harci repülQgép típusa. 26. Közlekedésmérnöki 
és Járm_mérnöki Kar (a M_egyetemen), röv. 27. Ír autók jelzése. 28. Az irídium 
vegyjele. 29. ... and eggs; sonka tojással. 30. Egészen kis méret_. 31. Kéményt 
megtisztít. 34. Zuhany. 35. Az alkafélék családjába tartozó északi madár. 36. 
Spanyol építész, szobrász, a platereszk stílus bevezetQje (Enrique de, 1455–1534).

FÜGGQLEGES: 1. Akinek a szárnysegédje volt a könyv fRszereplRje. 2. A 
Nyugatrómai Birodalom bukásáig (476) tartott. 3. A zeneirodalom német nagyja 
(Richard). 4. Salgótarjántól nem messze lakik. 5. A fejére. 6. Társa, röv. 7. Szent 
fogadalom. 8. Idegen elQtag: azonos, egyenlQ. 10. Szaharai berber nép tagja. 14. 
Autóduda. 16. Cseh város, német neve Znaim. 19. Egységes termékazonosító 

kód, röv. 20. PehelyfelhQt, hajfürtöt és sertét is jelent ez a latin eredet_ szó. 22. 
Az éjszakai égen a legfényesebb csillag. 24. Újságíró, rádiós szerkesztQ-m_sor-
vezetQ (Katalin). 26. Doha a fQvárosa. 29. Ecce ...; Munkácsy Mihály egyik híres 
festménye. 32. Könyvtártudományi Módszertani Központ, röv. 33. A fejére, költQi 
szóval. 37. Mágnesmag!

A 49. Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése A 
HÜBRISZ MEGFÉKEZÉSE; ÁRTÓ TEKINTETEK. A megoldást beküldQk 
közül Elena Pulcini: Irigység cím_ könyvét (Typotex) nyerte: Baloghné Bori 
Györgyi (Cegléd), Barcza Miklós (Budapest), Dr. Borsos András Imre 
(Zalaegerszeg), Dávid Csaba (Sáránd) és Kúcs Zsuzsanna (Budapest). A 
nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 
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88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
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nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
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SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

A 12. feladvány megfejtése

Az amerikai William Shinkman a 
szabadmattal is megpróbálkozott. 
Jó érzékkel azzal a témával kísérle-
tezik, amely nem sokkal késQbb a 
m_faj egyik attrakciója lett: a köl-
csönös minor gyalogátalakulással. 
A világos gyalognak három lépésre 
van szüksége az átváltozáshoz, az-
tán a negyedik lépésben mattol. 
Ám az a vicc, hogy ha f8-on vezér-
ré változik, sehogy sem jön ki a 
matt, bárhogy igyekszik is sötét. Próbálgatás közben észrevesszük, hogy az 
e4-h7 átlón könnyen mattolhatnánk, ám a vezér nem léphet i8-ra, futónk pedig 
nincs. Ha e8-on vezér alakul át, a sakkadással lépésre kényszeríti a sötét ki-
rályt. De ha e8-on futót viszünk be, az már mattolhat. Ahhoz pedig, hogy e8-
on átváltozhassunk, egy sötét bábnak oda kell lépnie. Már össze is rakjuk: 1. 
f1F! f6 2. Fb5 (azért nem lehetett vezér, mert az meg a világos királynak adott 
volna sakkot) f7 3. Fe8 fxe8F! 4. Vf3 Fg6 matt.

A 12. sakkfeladványunk megfejtQi közül az Élet és Tudomány negyedéves 
elQfi zetését nyerte: Deák József (Darány), Kovács József (Edelény), Sápi 
Csaba (Sáránd), Tekán Dávid (GyQr). Az elQfi zetések 2014. április 1-étQl ér-
vényesek. A 2013. évi összesített versenyünk fQdíjait és a nyerteseket két hét 
múlva, a 4. számunkban tesszük közzé – a szerk.
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

pirosat, kéket, sárgát, feketét és fehéret használták. Durva 
jellemvonásaik, kiegyensúlyozatlan arányaik és a rájuk 
jellemző egyszerűség vagy túlzás teszi egyedivé az 
alkotásokat. Négy csoportra oszthatók attól függően, hogy 
milyen szerepet töltenek be az elhunyt túlvilági életében. A 
„vezető” elkíséri az utazót a túlvilágra, és segít, hogy ne tér-
jen tévútra; az „őr” útja során megvédi a gonosz lelkektől; a 
„gondviselő” kiszolgálja az utazót, ha bármire szüksége len-
ne; a „szórakoztató” figurák zenélnek, táncolnak és énekel-
nek, így mulattatják az elhunytat célja eléréséig.

A kiállítás január 15-ig tekinthető meg.

Cérnák és kártyák a térben címmel 
nyílt meg a hódmezővásárhelyi Tornyai 
János Múzeum és Közművelődési Köz-
pontban Basa Anikó különleges kiállítása.

A fiatal alkotó különböző technikákat 
ötvöző művészete mögött átgondolt, kon-

centrált gondolati tartalom húzódik meg. Installációira fi-
nom megoldások, különleges látásmód és elmélyült alkotói 
figyelem jellemző. A hagyományos festői megoldások mel-
lett egyedi térplasztikákkal hat a látogatók „tér-képzeleté-
re”. Függőleges damilokra erősített apró cérnacsomók (kö-
zelebbről: masnik) segítségével döbbenetes alakzatokat 
gyárt: egy áttetsző dobozban élőben is megcsodálhatjuk az 
apró pontokból élő figurákká összeálló csomócskákat, ame-
lyek egy videónak köszönhetően mozgókép formájában is 
életre kelnek.

Ugyanezen elven működnek kártyalapokból álló installá-
ciói, melynek eredménye: zömmel átlátható, különféle mé-
retű térbeli alkotások, álló vagy kávézó alakok sora, ragasz-
tásos és fűzött technikával, hol együtt, néha külön-külön. A 
különleges alkotások mellett közel harminc hagyományos 
technikával készült, de témájában a kártyák világához és a 
térképzethez kapcsolódó festményt is bemutat a február 
9-ig látható tárlat.

2013. december 16-án volt 
80 éve, hogy Óbudán, a 
Vörösvári út és az Óbudai 
Temető között a Bécsi úton 

megindult a budapesti troliközlekedés. Akkor egy 
villamosvonal helyett épült meg a troli, amely a második 
világháborúban elpusztult. 1949-ben Zuglóból a Belvá-
ros felé indult újra a budapesti troli, ami még napjaink-é indult újra a budapesti troli, ami még napjaink-napjaink-
ban is közlekedik, bár voltak hanyatló évei.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum legújabb, 
A troli ’80 című kiállításon megtudhatjuk, mennyivel 
régebbi a troli a buszközlekedésnél, és melyik vidéki vá-
rosban járt Magyarországon első alkalommal troli.

A tárlat – amely február 16-ig lesz látható – ezeket a 
történeteket meséli el sok-sok fotó és leírás, valamint 
modellek, tárgyak és eredeti dokumentumok bemutatá-
sával.

A Szépművészeti Múzeum Régi Szo-
bor Gyűjteménye 25 évnyi kényszerű 
szünet után, a második emeleti kiállítóte-
rekben újra állandó kiállításon mutatko-
zik be. Az európai szobrászat középkortól 
a klasszicizmusig terjedő hat évszázadá-
nak közel 650 művét felölelő gyűjtemény 
109 remekműve válik újra láthatóvá. 
Köztük olyan mesterművek, mint a né-
met későgótika kiváló faszobrászának, 
Tilman Riemenschneidernek a Madonna 

szobra, a firenzei származású velencei építész és szobrász, 
Jacopo Sansovinónak a különleges Madonnája viaszból vagy 
az osztrák barokk extravagáns alakjának, Franz Xaver 
Messerschmidtnek a Karakterfejei.

A tárlat a Szépművészeti Múzeum legismertebb szobrai-
nak bemutatásán túl, a művek készítésének műhelytitkaiba 
is betekintést enged. Az évszázadok során a szobrászok sok-
féle anyagot használtak, a fa, a kő, az elefántcsont, az agyag 
és a különféle fémötvözetek egyaránt az eszköztáruk részét 
képezték. A szobrok és domborművek díszítésére és festésé-
re is változatos eljárásokat dolgoztak ki. Ezek minél szemlé-
letesebb bemutatására – a szobrászatban használt hagyomá-
nyos anyagokat és technikákat felhasználva – restaurátorok 
készítettek mintadarabokat, az eredeti módszereket követ-
ve. Így a kiállított szobrok egy-egy részletét kiemelő minta-
darabokon keresztül a művek keletkezése fázisaiban is nyo-
mon követhetővé válik a tárlaton. A kiállítás több éves elő-
készítő munka eredménye, mely során 19 mű restaurálására, 
valamint további 64 szobor tisztítására került sor.

Kokdu, a lelki társ 
cím  mel nyílik tárlat a 
Koreai Kulturális Köz-
pontban, mely a késői 
Csoszon-dinasztia korá-
ból származó ravatalt, 
koporsót és 76 darab 

kok du emléktárgyat mutat be.
A kokduk fenyőfából készült hagyományos koreai szob-

rok, melyeket a tradicionális koreai temetkezéseken a rava-
talhoz rögzítenek, és hídként szolgálnak evilág és túlvilág 
között. Feladatuk, hogy az evilági lét elhagyásakor elkísér-
jék a halottat a túlvilági utazásra, mutassák az utat, védel-
mezzenek és vigaszt nyújtsanak. A kokdu bepillantást en-
ged a múltbéli emberek gondolkodásmódjába, megmutatja, 
hogyan vélekedtek a túlvilágra való utazásról, valamint 
hogy hogyan reagáltak a szeretett személy elvesztésére.

Noha a kokduk néprajzi és történelmi leletként is értékesek, 
nehéz lenne figyelmen kívül hagyni egyéni művészi 
értéküket. Mindegyiket finom technikával faragták 
tökéletesre, követve azt az egyedi színezési technikát, mely 
jól tükrözi a koreaiak törekvését a természettel való 
harmóniára. Festésükhöz Korea tradicionális színeit, a 

Európai szobrászat

Troli 80

Híd a túlvilágra

Összecsomózva
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az OTKA, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.
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Vseinket	felhozád...
A magyarság elődeinek története, a 
„magyar őstörténet”, illetve a Kárpát-
medencei honfoglalással kapcsolatos 
elképzelések identitásunk szerves részét 
alkotják. A téma történeti-régészeti 
kutatása, illetve az újabb eredmények 
folyamatos közlése ezért – tudomá-
nyos, ismeretterjesztő szinten – a hazai 
tudományosság alapvető feladata. 

Óriási	törpék
A cickányok a Föld legkisebb emlősei 
közé tartoznak. Apró termetük ellené-
re nagyon agresszív állatok: a náluk is 
apróbb gerinctelenek könyörtelen ra-
gadozói. Az előkerült ősmaradványok 
azonban arról tanúskodnak, hogy a 
földtörténeti múltban egészen nagy-
méretű fajaik is éltek nálunk. Sőt, 
egyik, rejtélyes csoportjuk evolúciós 
forradalma éppen a frissen kialakult 
Kárpát-medencében zajlott le.

Az	Wsember	nálunk
Az első őskőkorinak tartható tárgya-
kat 1891-ben lelték a miskolci Bár-
sony család házának építésekor. Her-
man Ottó neves polihisztorunk sza-
kócának tartotta a kőeszközöket. A 
módszeres kutatás csak 1906-ban in-
dulhatott meg, azóta az összes hazai 
barlangot, sziklaüreget megkutatták, 
és több szabadtéri telepet is találtak.

A hátlapon
Szarvasagancs-orchidea

A lepkeorchideáknak (Phalaenopsis) 
mintegy 60 vadon élő faja ismert, ame-
lyek vadon a trópusi Délkelet-Ázsia er-
deiben találhatók meg. Legtöbbjük 
epifiton életmódot folytat, azaz ka-
paszkodó gyökereik segítségével fák 
törzsén és ágain telepednek meg, néhá-
nyuk sziklák mohabevonataiban gyö-
kerezik (lithofiton).

Termőhelyeiken a hőmérséklet általá-
ban 20-35 Celsius-fok között változik, 
ám bizonyos fajaik képesek elviselni az 
ennél alacsonyabb hőmérsékletet is – ez 
tette lehetővé, hogy az emberi ottho-
nok igen népszerű dísznövényeivé vál-
janak. Mesterségesen létrehozott hib-
ridjeiket óriási tömegben szaporítják a 
virágkereskedelem számára, így ter-
mesztésük sok millió dolláros üzlet. A 
nemzetség érdekessége, hogy – a leg-
több növény virágaival ellentétben – 
megporzás után nem hervadnak el, az-
az sejtjeik elkerülik a programozott 
sejthalált. Némelyik lepkeorchidea-faj 
megtermékenyült virágainak lepelle-
veleiben zöld színtestek (kloro plasz ti-
szok) képződnek, melyeknek köszön-
hetően az eredendően figyelemfelkel-
tést szolgáló, korábban színes lepelleve-
lek a lomblevelekhez hasonlóan 
fo to szintetizálni kezdenek.

A Maláj-félszigettől Borneón át a Fü-
löp-szigetekig honos Phalaenopsis cor-
nu-cervi tudományos fajneve szó szerin-
ti fordításban szarvasagancsot jelent. 
Lepellevelei virágzás idején sárgás ala-
pon jellegzetesen vöröses foltosak és vi-
aszosan fénylenek. Bár virágai némileg 
kisebbek a legtöbb termesztett hibrid-
nél, tartósságukkal kárpótolják kedve-
lőiket, ugyanis virágzatában egymás 
után nyílnak ki az újabb és újabb virá-
gok, így egyetlen példány akár fél éven 
keresztül is virágozhat.

Kép és szöveg:
MOLNÁR V. ATTILA
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